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Keisti pareiškimai 
prieš Pabaltijo 

kraštus 
Trečiadienio žinios iš Lietuvos 

-̂ Wi-

Vilnius, liepos 1 d. (Elta) — 
„Rusija keistai rengiasi Helsin
kio konferencijai", pasakė Aud
rius Ažubalis, Lietuvos Respub. 
Aukščiausiosios Tarybos atsto
vas spaudai. „Nesiliauja karingi 
Rusijos pareigūnų pareiškimai. 
Štai ir paskutinis Rusijos gyny
bos ministro kreipimasis į kari
nius dalinius, esančius Pabalti
jo kraštuose, Užkaukazėje ir Mol
dovoje. Ministras kreipiasi į 
kariškius kaip j kankinius, atsi
dūrusius „nelaimėje". Visa tai 
yra panašu į tiesioginį tų kariš
kių kurstymą. Lietuvai keista 
girdėti tokius pareiškimus. 
Rusija įsipareigojo pradėti savo 
kariuomenės išvedimą jau šių 
metų pavasarį, tik nevykdo šio 
įsipareigojimo ir vilkina dery
bas. Suprantama, kad kai ką er
zina tai, jog neteisėtas Rusijos 
kariuomenės buvimas Baltijos 
valstybėse bus aptariamas vir
šūnių susitikime Helsinkyje. 
Todėl vėl pasipylė prasimanyti 
kaltinimai kaimynams. „Prav-
da" birželio 18 d. paskelbė 
šmeižtus, kad Lietuvoje esą 
laikomi suimti ir kankinami 

— rusai — politiniai kaliniai. 
Tokius prasimanymus oficialiai 
paneigė Lietuvos Respublikos 
prokuratūra. 

Rusijoje vėl pasigirdo prog
nozių ir spekuliacijų dėl būsimų 
, ,pabėgėlių" iš Baltijos 
valstybių. Ar tik ne tam, kad 
būtų daugiau pagrindo kalbėti 
apie rusų „teisių pažeidimus", 
ieškant pretekstų kištis, gal net 
karine jėga, į kaimyninių šalių 
vidaus reikalus? 

Šia prasme pažymėtinas „Ro-
sijskaja gazeta" birželio 24 d. 
straipsnis apie būsimą Rusijos 
politinio kurso pakeitimą, kuris 
yra atvirai grėsmingas Pabalti
jo šalims. Rusijos Aukščiausio
sios Tarybos dienoraštyje buvu
sios SSR Sąjungos Respublikos 
tik pašaipiai vadinamos „nepri
klausomomis" ' pasisakoma prieš 
jų nacionalinį valstybingumą, 
siūloma Rusijai ginti visas 
„nuskriaustas" tautybes (ne 
vien rusus arba Rusijos pilie
čius). 

Lietuvos par lamentas 
pratęs ia sesiją 

Birželio 30 d. penktosios sesi
jos plenariniame Aukščiausio
sios Tarybos posėdyje Aukščiau
siosios Tarybos pirmininkas Vy
tautas Landsbergis pateikė 
svarstyti nutarimo „Dėl Lie
tuvos Respublikos Aukščiau
siosios Tarybos penktosios sesi
jos darbo pratęsimo" projektą. 
Už tai, kad sesijos darbas būtų 
pratęstas balsavo 68 deputatai. 
Frakcijų atstovų pasitarime bu
vo susitarta pasiūlyti Aukščiau
siajai Tarybai penktosios sesijos 
darbą pratęsti iki liepos 10 
dienos. Šiam siūlymui Aukš
čiausioji Taryba pritarė. 

Nepasitenkinimas KGB 
veiklos ištyrimo komisijos 

darbu 

Birželio 29 d. Aukščiausiosios 
Tarybos sesijoje deputatas 
Aloyzas Bakalas centro frakci
jos vardu paskelbė pareiškimą 
dėl laikinosios komisijos KGB 
veiklai ištirti darbo. Pareiškime 
pažymėta, jog centro frakcija 

sunerimusi dėl šios komisijos 
nepatenkinamos veiklos. Buvo 
konstatuota, kad komisija per 
visą darbo laiką atsiskaitė tik 
vieną kartą, taip pat, jog komi
sija dirba be reglamento ir iki 
šiol neturi darbų programos. 
Aloyzas Sakalas pasakė, kad 
minėtoje komisijoje nepatenki
nama dokumentų inventorizaci
ja, ir kad joje nebuvo ištirtas 
bandymas išnešti iš KGB pas
tato dokumentus. 

Deputatas Sakalas frakcijos 
vardu taip pat kaltino komisiją 
KGB veiklai ištirti, kad ši 
nederina savo veiksmų su Res
publikos prokuratūra, priekaiš
tavo, kad neobjektyviai atliktas 
Kazimieros Prunskienės bylos 
dėl jos bendradarbiavimo su 
KGB tyrimas. 

Centro frakcijos pareiškime 
pažymima, kad laikinosios 
komisijos KGB veiklai ištirti 
darbas vertinamas neigiamai, 
reikalaujama, kad ji pateiktų 
šio darbo ataskaitą ir kad būtų 
apskritai atlikta komisijos veik
los analizė. 

Didžiosios Britanijos 
ambasadorius Kaune 

Lietuvos žemės ūkio mecha
nizacijos instituto kvietimu 
Raudondvaryje viešėjo Didžio
sios Britanijos ambasadorius 
Lietuvoje Michael John Peart ir 
Didžiosios Britanijos ambasados 
Maskvoje patarėjas mokslo 
reikalams daktaras Paul Petter 
su žmonomis. Svečius lydėjo 
asociacijos „Lietuva-Didžioji 
Britanija" prezidentas profeso
rius Algis Geniušas. Svečiai 
domėjosi instituto darbais, 
mokslo baze bei apskritai žemės 
ūkio mechanizacija. 

Įteikti magistrų diplomai 

Po pusės šimto metų per
traukos vėl įteikti magistrų 
diplomai atkurtajame Vytauto 
Didžiojo universitete. Šio uni
versiteto ekonomikos ir vadybos 
fakultete prieš pustrečių metų 
pradėjo mokytis grupė gamybos 
vadovų, inžinierių, ekonomistų, 
gydytojų, kitų specialistų, pasi 
ryžusių tapti biznio ir vadybos 
magistrais. Septyniolika vyrų ir 
moterų apgynė diplominius dar 
bus. 

Pabaltiečiai 
reikalauja dalinių 

išvedimo tvarkaraščio 

Rusų kariuomenės daliniai žygiuoja Vilniaus gatvėmis, o Lietuvos gyventojai juos piketuoja. 

Lietuvių diena Chicagoje 
— liepos 2 d. 

Chicagos miesto proklamacija 
Chicaga. liepos 1 d. — „Drau

go" skaitytojams, šią savaitę 
suvažiuojantiems į Chicagą 
dalyvauti ne tik IX-oje Lietuvių 
tautinių šokių šventėje liepos 5 
d. Rosemont Horizon stadione, 
bet ir įvairiuose kituose susibū
rimuose, pateikiame šį Ch: agos 
miesto proklamacijos tekstą. 
Proklamaciją pasirašė Chicagos 
meras Richard M. Daley 1992 
m. kovo 19 dieną. 

Kadang i , Lietuva buvo 
daugiau kaip 50 metų be savo 
laisvės, ir dauguma jos žmonių 
turėjo laisvės ieškoti Ameriko
je; ir 

Kadangi, pirmieji Lietuvos 
imigrantai atvyko į Chicagą šio 
šimtmečio pradžioje ir labai pri
sidėjo prie šio miesto įsikūrimo 
ir augimo; ir 

Kadangi, šiais metais vyks
tančioje DC-joje Išeivijos Lie-

Rosemont Horizon dalyvaus 
daugiau 2000 šokėjų iš Ameri
kos, Kanados, Australijos, Pietų 
Amerikos, Europos ir Lietuvos: 
ir 

Kadangi, šios šventės tema 
yra „Šokio sūkury, Lietuva 
š i rdy" ir čia bus pirmas 
masinis renginys po Lietuvos 
laisvės atgavimo, kad tiek daug 
lietuvių susirinks vienoje vieto
je džiaugdamiesi naujai atgauta 
laisve; ir 

Kadangi, ši švente sutampa 
su Amerikos nepriklausomybės 
švente ir bus tikrai nepaprasta 
džiaugsmo šventė; 

Taigi, dabar , aš, Richard M. 
Daley, Chicagos miesto meras, 
skelbiu 1992 m. liepos 2 d. 
„Lietuvių Diena Chicagoje" ir 
kviečiu visus miesto piliečius 
paremti ir pripažinti lietuvių 
visuomenės įnašą Chicagos 

tuvių Tautinių Šokių šventėje miesto gerovei. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Mongolijoje buvusieji ko
munistai laimėjo daugumą dide-
iiu santykiu parlamentiniuose 
rinkimuose. Opozicija grasino 
vyriausybę traukti į teismą. 
Tokiu dideliu santykiu laimėju
sieji pasijuto nepatogiai ir ieško 
būdų daugiau vietų parlamente 
skirti opozicijai. 

Naujosios filosofijos lobiai 
— universitetui 

Vokietijos ambasadorius 
Lietuvoje Gottfried Albrecht 
įteikė Vilniaus universiteto 
filosofijos fakulteto dekanui 
Justinui Karosui Vokietijoje 
mokslo draugijos dovaną — šiuo
laikinės vokiečių filosofijos bib
lioteką. 

Gautoji literatūra — šiuolai
kinės vokiečių filosofijos 
klasika. Ji padės pašalinti 
sovietų laikais susidariusia 
spragą, kai ne tik studentams, 
bet ir dėstytojams daugelio mąs
tytojų kūriniai buvo neprieina 
mi. 

Pakilo tarptautinių 
telekomunikacijų tarifai 

Nuo liepos 10 d. keičiami tarp 
tautiniai telekomunikacijų 
tarifai. Telefoninio pokalbio 
minutė su Latvija ir Estija 

kainuos 4 rublius, su europine 
Rusijos dalimi — 6 rublius. 

Nuo liepos 10 d. palaipsniui 
bus diegiamas automatinis tele
fono ryšys: į užsienį galėsime 
skambinti tiesiogiai. Gyventojai 
apie tai bus papildomai infor
muojami, bus paskelbti valsty
bių kodai. Pokalbio minutė su 
Lenkija kainuos 74 rublius, su 
Vakarų Europos valstybėmis — 
150 rublių. 

Už minutės pasikalbėjimą su 
Jungtinėmis Amerikos Valsti
jomis teks mokėti 240 rublių. 
Minutės pokalbis su Azijos (iš
skyrus NVS), Pietų Amerikos 
valstybėmis, Australija kai
nuos 360 rublių. 

Fotoparoda Kaune 

Kauno fotogalerijoje atidaryta 
prancūzų vyresniosios kartos 
fotomenininko Michel Hunot 
spalvotų fotografijų paroda 
„Metų laikai". 

Lietuvoje šio fotomenininko 
darbai eksponuojami pirmą 
kartą. (O.K.) 

— JAV Senate dar neįvyko 
balsavimai dėl De Concini-Pres-
sler pataisos (amendment) Pa
šalpos Rusijai įstatymo pro
jektui (bill S. 2532). Pataisą 
remia senatoriai De Concini, 
Pressler, Riegle, D'Amato, Dix-
on, Helms, Mikulskį, Specter, 
Wallop, Bradley ir Adams. Ki
tiems reikia skambinti. 

— JAV Atstovų rūmuose rei
kalinga parama kongresmano 
Richard Durbin įstatymo pro
jektui apie rusų dalinių 
išvedimą iš Pabaltijo — bill H.R. 
5282. Šiuo metu šį projektą remia 
kongresmanai Durbin, Frank. 
Kennelly, Hertel, Towns, Sar 
palius, Traxler, Le%vis, Penny, 
Borski, Viscloskey, Fawell, 
Hayes, Lipinski, Evans, Busta-
mente, Feighan ir Levin. 

— Pskovo srities Pechora 
mieste vyko anti-estiškos de
monstracijos, kuriose buvo šau
kiamasi, kad Rusijos valdžia 
primintų Rusijos-Estijos sienų 
neliečiamumą, kadangi, anot 
rusų ITAR-TASS žinių agentū
ros, Estija reikalavusi, kad 
Rusija grąžintų buvusias Esti
jos žemes šioje srityje, kurias 
Rusija užėmė 1945 m. Estijos vy
riausybė išsigynė reikalavusi tų 
žemių grąžinimo, kad ITAR-
TASS klaidingai informuojanti 

— Maskvoje esančiose Pa
baltijo valstybių ambasadose 
Rusija išjungė specialius tele 
fonus į Rusijos vyriausybę, ka
dangi toks patarnavimas nepri
klausantis užsienio ambasa
doms. 

Rusų kariuomenė 
turinti teisę apsiginti 

Rusijos Gynybos ministras 
Pavel Gračev suteikė teisę bu
vusios Sovietų Sąjungos kari
nėms pajėgoms, esančioms šiuo 
metu Baltijos valstybėse, ap
sisaugoti ginklu, jeigu įvyktų 
koks užpuolimas ar pasikėsi
nimas. 

Gračevo įsakymas pagrįstas 
rusų vyriausybės nutarimu 
„Dėl priemonių sustabdyti ne
legalius veiksmus prieš Rusijos 
ginkluotas pajėgas". Nutarimas 
priimtas birželio mėn. pradžioje. 

Lietuvos Apsaugos departa
mento viršininkas Vladas Tut
kus pareiškė, kad jis tą Gra
čevo pareiškimą laiko atviru 
grasinimu Pabaltijo valstybėm, 
kadangi iki šiol nėra pasitaikę 
jokių agresijos veiksmų prieš 
rusų karius ar jų šeimas. (Balt-
fax) 

Lietuva žengia be 
pralaimėjimų 

Zaragoza, Ispanija, liepos 1 
d. — Vakar čia įvykusiose antro 
rato rungtynėse Lietuva nuga
lėjo Izraelį 95:85 skirtumu ir 
toliau žengia be pralaimėjimų. 
Vokiečiams vakar pralošus 
prieš slovėnus 12-kos taškų skir
tumu, Lietuva liko vienintelė 
komanda be pralaimėjimų. Žai
dime prieš Izraelį metimais 
pasižymėjo Rimas Kurtinaitis, 
surinkęs 19 taškų. Šiandien 9 
v.v. Lietuva žaidžia prieš Vo
kietiją. 

JBANC delegacija 
Saugumo 

Washington, DC, birželio 30 
d. — Jungtinio Amerikos Pabal-
tiečių komiteto (JBANC) atsto
vai beveik dvi valandas posė
džiavo su JAV Nacionalinio 
Saugumo Tarybos direktorium 
Rusijos-Eurazijos reikalams Ni-
cholas Burns dėl Rusijos kariuo
menės išvedimo iš Pabaltijo 
kraštų bei kitais reikalais. 
Susitikimo prašė JBANC dele
gacija, norėdama iškelti savo su
sirūpinimą Rusijos dalinių nesi-
traukimu iš Pabaltijo, o taip pat 
ir pasiinformuoti apie ateinan
tį JAV-Rusijos viršūnių susiti
kimą bei išreikšti protestą dėl 
JAV vyriausybės priešinimosi 
Pressler — De Concini pataisai 
(amendment) Pašalpos Rusijai 
įstatymo projektui (Bill S. 2532). 
JAV pabaltiečių bendruomenes 
atstovavo dr. Jonas Genys 
(ALTAS), Vince Boris (ALTAS, 
Lietuvos Vyčiai), Mari Ann Rik-
ken (Estų-Amerikiečių Naciona
linė Taryba), dr. Olgerts Pav-
lovskis (Amerikos Latvių 
Sąjunga) ir Sandra Aistars 
(JBANC). 

Kylanti rusų dalinių grėsmė 

JAV Nacionalinio 
Taryboje 
klausomybę ir kad sąžiningai 
derėsis su Pabaltijo vyriausy
bėmis dėl dalinių išvedimo tvar
karaščio. 

Nors spaudoje jau ne kartą 
pranešta, kad Rusijos vyriausy
bė nesutinka su ankstyvu dali
nių išvedimu dėl butų stokos ir 
kitų socialinių problemų, pabal
tiečių delegacija yra įsitikinusi, 
kad Zotovo ir kitų pareiškimai 
nurodo gilesnes problemas, bū
tent imperialistines nuotaikas 
ir buvusios sovietų kariuomenės 
karininkų nenorą atsisakyti pri
vilegijuoto statuso. 

JBANC delegacija taip pat 
paprašė N. Burns paaiškinti 
Reuters agentūros žinią, kad 
JAV bandančios tarpininkauti 
Rusijos dalinių išvedimo iš 
Pabaltijo konflikte, grasinan
čiame suparalyžuoti Helsinky
je liepos 9-10 vyksiantį vals
tybių galvų susitikimą Europos 
Saugumo ir bendradarbiavimo 
konferencijoje (CSCE). Anot to 
reportažo, JAV siūlančios rezo
liuciją, pakartojančią, jog Rusi
jos dalinių pasilikimui Pabalti
jy reikalinga pabaltiečių prita
rimo, bet neminimas tvarka
raštis dalinių išvedimui. 

Rimas Kurtinaitis, pasižymėjęs 
Lietuvos krepšinio rinktinei pelno
mais taškais Ispanijoje vykstančiose 
dalyvavimui olimpiadoje atrankinė
se rungtynėse 

— Latvija perėjo išimtinai 
prie savo pašto ženklų liepos 1 
d. Latvijos pašto įstaigose ne
bebus pardavinėjami sovietiniai 
ženklai ir nebebus siuntimui 
priimami sovietiniais ženklais 
apmokėti laiškai. 

Dr. O. Pavlovskis pradėjo susi
tikimą, susumuodamas pabal
tiečių susirūpinimą dėl Rusijos 
dalinių Pabaltijo kraštuose ir 
pacituodamas Rusijos delegaci
jos derybose su Latvija dėl 
dalinių išvedimo Sergei Zotov 
pasakymą, jog daliniai nebūtų 
išvedami net ir jei Latvija jiems 
padėtų aprūpinti butus. Jis taip 
pat nurodė Rusijos Šiaurės 
Vakarų pajėgų grupės vadų lei
dimą rusų daliniams šauti į civi
lius, jei jie būtų išprovokuoti, 
pažymėdamas, jog toks leidimas 
yra ir pavojingas ir destabi
lizuojantis. 

Kiti delegacijos nariai nurodė 
daugybę kitų pavyzdžių, kaip 
Rusijos dalinių buvimas Pabal
tijy trukdo tų kraštų atsista
tymui. Dr. Jonas Genys paaiš
kino, jog daugelis užsienio 
įmonių nenori investuoti Pa
baltijo kraštuose, dėl destabi
lizuojančių dalinių ten buvimo 
ir nurodė, kad rusų daliniai 
duoda paspirtį konservatyvio
sioms komunistinėms grupėms 
Pabaltijy. 

Jam pritardama, Mari Ann 
Rikken painformavo, kad 
pabaltiečiai-amerikiečiai yra 
susirūpinę, kad Rusijos kiši
masis Moldovoje nebūtų pakar
totas Pabaltijy. Nors pabaltie
čiai norėtų, kad Jelcinas pasiro
dytų patikimu ir tikrai siektų 
Rusijos dalinių išvedimo, — pa
stebėjo Vince Boris, — kol kas 
Jelcinas dar nei įrodė nei 
paneigė savo gražių pareiškimų. 

JAV pozicija dalinių 
išvedimo k lausimu 

JAV NST direktorius Pa-
baltijo-Eurazijos re ikalams 
Nicholas Burns, informuoda
mas JBANC delegaciją apie 
sovietinių dalinių išvedimo 
diskusijas, pranešė, jog prez. 
Bush su prez. Jelcinu apie tai 
kalbėjo, kaip labai svarbu (high 
priority) reikalą. Viršūnių kon
ferencijoje prez. Bush aiškiai 
pasakęs prez. Jelcinui, kad JAV 
tikisi, jog Rusija gerbs Pabaltijo 
kraštų suverenumą bei nepri-

Pabal t iec ių siūlymai 

JBANC viešųjų santykių 
vedėja Sandra Aistars pastebė
jo, jog tokia formuluotė yra la
bai panaši į Rusijos ambasados 
pareigūno poziciją, išreikštą 
susitikime su JBANC atstovais 
prieš Jelcino vizitą JAV-jose. 
(Tame susitikime rusų pareigū
nas skundėsi, kad pabaltiečių 
delegacijos labiausiai domėjosi 
dalinių išvedimo tvarkaraščiais, 
o rusai norėjo sudaryti sutartis 
dėl jų dalinių pasilikimo Pabal-
tijy).S. Aistars pateikė įvairias 
alternatyvas, kurios galėtų būti 
priimtinos abiems pusėms, o 
taip pat ir rezoliucijos projektą, 
kuriame yra patvirtinama Rusi
jos intencija dalinius išvesti ir 
pažymima, jog dalinių išvedimo 
tvarkaraštis turi būti išside
rėtas prieš pasirašant kokias 
nors sutartis dėl pasiliekančių 
dalinių statuso. JBANC taip pat 
pasiūlė galimybę pakviesti 
CSCE dalyvauti dalinių išvedi
mo derybose. 

Šio susitikimo metu pabaltie
čių delegacija taip pat išreiškė 
nusivylimą prez. Bush vyriau
sybės bandymais sutrukdyti 
Pressler-De Concini pataisą 
Pašalpos Rusijai įstatymo pro
jektui ir išreiškė susirūpinimą, 
kad pašalpa Rusijai ilgainiui 
bus duodama Rytų Europos ir 
Pabaltijo kraštų SEED lėšų sąs-
kaiton, nežiūrint vyriausybės 
tvirtinimų, kad taip nebūsią. 

KALENDORIUS 

Liepos 2 d.: Aristonas, Mone-
gunda, Lengvinis, Žilvine. 

L i e p o s 3 d.: Šv. Tomas 
Apaštalas, Anatolijus, Sunitą. 
Tautminas, Ata. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:19, leidžiasi 8:29. 
Temperatūra dieną 88 F (31 

C), naktį 65 F (18 C), dalinai 
saulėta, galimybė lietaus su 
perkūnija. 

m m — m m 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1992 m. liepos mėn. 2 d. 

SEPTINTA VAISTŲ 
SIUNTA LIETUVAI 

Sept in tas i s vaistų ir me
dicinos priemonių konteineris į 
Lietuvą bus išsiųstas liepos 15 
dieną. Birželio 29 dieną Lietu
vos Vyčiai buvo suorganizavę 
pakavimo talką World Medical 
Relief įstaigoje Detroite. Vaistų 
ir medicinos siuntai vadovauja 
Lietuvos Vyčių Garbės narys 
Robert Boris. 

REMKIM PABALTIJUI 
PALANKŲ KANDIDATĄ 

„Lietuviškų melodijų" radijo 
valandėlės birželio 30 d. laidoj 
buvo perduotas pasikalbėjimas 
su JAV užsienio komiteto mažu
mos vadovu VVilliam S. Broom-
field. Nors k o n g r e s m a n a s 
Broomfield po šios sesijos išeis 
j pensiją, tačiau savo pasikalbė
jime pažadėjo tolimesnes savo 
pastangas, kad Rusijos kar inės 
jėgos būtų išvestos iš Pabaltijo 
kraštų. Taip pat pasikalbėjime 
pranešė, kad jo vietai jis remia 
savo i l game t į r i n k i m i n ė s 
kampanijos vadovą Joe Knollen-
berg; ragino visus l ietuvius, 
g y v e n a n č i u s n a u j a m e 11 
rinkimo rajone, už Knollenberg 
balsuoti. Siame naujame rajone, 
į kurį įeina Redford, Livonia, 
Farmington, Farmington Hills, 
Bi rmingham, Southfield W. 
Bloomfield, Novi, Wixom ir 
Walled Lake, gyvena nemažai 
l i e t u v i ų ir k i tų t a u t y b i ų 
žmonės. Tačiau šiame rajone 
yra ir žydų kultūrinis centras, 
o jų t ikslas yra ne tik perimti 
vadovaut i užsienio r e ika lų 
komitetui, bet ir l i t a m rajonui. 
Lietuviai yra raginami daly
vauti pirminiuose rinkimuose 
rugpjūčio 4 d. 

INFORMACIJA APIE 
LIETUVOS KREPŠINIO 

RINKTINE 

Lietuvos Olimpinės krepšino 
k o m a n d o s r e z u l t a t a i y r a 
perduodami per „Lietuviškųjų 
melodijų" radijo valandėlės 
laidas antradieniais ir penkta
dieniais nuo 4 vai. iki 5 vai. per 
radijo stotį WPON, AM 1460 
banga. „Oakland Press", bir
želio 28 d., laidoje atspausdino 
palankų raportažą apie Lietu
vos la imėj imą pr ieš CIS 
(buvusios Sovietų Sąjungos) 
olimpinę komandą. Buvo pra
šyta pagrindinių dienraščių, 
kad savo sporto skyriuose pra
neštų apie Lietuvos krepšininkų 
rungtynių rezultatus. 

DAINAVOS METINĖ 
ŠVENTĖ 

Šiais metais tradicinė „Daina
vos" jaunimo stovyklos metinė 
šventė ruošiama sekmadienį, 
liepos 19 d. Tai bus proga ap
silankyti gražiojoje „Dainavo
je" , išbandyti laimę dovanų 
l a imė j imuose , pas iva i š in t i 
skaniu lietuvišku maistu, iš
klausyti pranešimų apie jauni
mo stovyklos veiklą rėmėjų 
suvažiavime ir pasimaudyti ma
loniame Spyglio ežere. 

Šventė prasidės 11 vai. ryto 
šv. Mišiomis Baltųjų namų 
salėje. Po Mišių bus proga pasi
va iš in t i gardžiu l ie tuvišku 
m a i s t u , kur io pa ruoš imui 
vadovaus žinoma Chicagoje 
šeimininkė A. Šoliūnienė. Tuo 
pačiu laiku vyks ir visu mė
giamas „laimės šulinys". — 
„Dainavos remejų susirinkimas 
vyks 2 vai. po pietų Baltuose 
rūmuose. 

„ D a i n a v a " mielai kviečia 
visus Detroito, Windsoro ir viso 

Michigano tautiečius liepos 19 
d. apsilankyti j aun imo sto
vykloje ir tuo aps i l ankymu 
paremti stovyklavietės veiklą 
taip svarbią išeivijos jaunimo 
gyvenime. Visa eilė nuoširdžių 
„Dainavos" rėmėjų ilgus metus 
stengiasi, dirbdami ir ieškoda
mi būdų išlaikyti jaunimo sto
vyklą. Jūsų dalyvavimas meti
nėje šventėje pateisins nors dalį 
to nelengvo darbo. 

Ir šiais metais laimėjimams 
reikia daug laimikių — dovanų, 
kurias galima jau dabar įteikti 
laimėjimų rengėjams Viktorui 
Veselkai, Eugenijui Mičiūnui ir 
Vaciui Lėliui arba „Dainavos" 
a d m i n i s t r a t o r i u i M a r i u i 
Gražuliui Dainavoje. 

P A G E R B S 
NUSIPELNIUSIUS 

ASMENIS 

Detroi to P a v e r g t ų T a u t ų 
komitetas liepos 19 dieną ren
gia minėjimą, kur iame bus pa
g e r b t i De t ro i to a p y l i n k ė s 
visuomenininkai, kurie per eilę 
metų padėjo pavergtoms tau
toms atgauti savo laisvę. Pa
grindinis minėjimo dalyvis bus 
k o n g r e s m a n a s Wi l l i am S. 
Broomfield. Smulkesnes infor
macijas apie šį minėjimą teikia 
dr. Algis Barauskas . 

500 DETROITIEČIŲ 
VYKSTA TAUTINIŲ ŠOKIŲ 

ŠVENTĖN 

Iš Detroito į IX Lietuvių tau
t inių šokių šventę vyksta 100 
šokėjų. Lituanistinės mokyklos 
šokėjams ir veteranų „Šaltinis" 
grupei vadovauja Viktor i ja 
Viskantienė, o „Audinio" tau
t inių šokių šokėjams — Asta 
Puškoriūtė-Soltis. Šokėjai nuo 
1991 m. rugsėjo m ė n e s i o 
kiekvieną savaitę repetavo ir 
ruošėsi šiai šventei. Į šventę iš 
Detroito juos lydės tėveliai , 
seneliai ir kiti mūsų telkinio 
asmenys. Daugiau negu 500 
detroitiečių dalyvaus šventėje. 

DETROITIEČIAI 
P L B SEIME 

Į PLB seimą iš Detroito vyks
ta Michigano ap> gardos pirmi
ninkė Liuda Rugienienė ir Vy
tau tas Kutkus. 

SVEIKINAM 
ABITURIENTUS 

Danu tė B a r a u s k a i t ė sėk
mingai baigė Lasher gimnaziją 
ir rudenį pradės studijuoti Way-
ne State universitete. 

Paulius Gilvydis sėkmingai 
baigė Farmington Hills Har -
rison gimnaziją ir rudenį pradės 
studijuoti Purdue universi tete. 
Paulius ta ip pat žaidžia Purdue 
krepšinio komandoje. 

Liana Janušytė sėkmingai 
baigė Marian kataliku mergai
čių gimnaziją ir rudenį p radės 
studijuoti Oakland universitete. 

l m 

Amer ik i eč i a i ir „ C a r i t a s " a t s tova i Vilniuje ta r ias i apie iš Amerikos Lietuvos „Ca r i t u i " siun
č iamas v a i s t ų s i u n t a s . Iš k.. Mercy Internat ional prez. Glen Heydon, World Medical Relief 
vykdomoji d i r e k t o r ė Carolyn George, Kauno miesto „ C a r i t a s " diagnostinio centro direktorė dr. 
E lva Marč iu l i on i enė , „ C a r i t a s " prezidentą- vysk. S ig i tas Tamkevičius , „Car i t a s" farmakologas 
dr . Komas Mačiu la i t i s , Lietuvių ka ta l ikų religinės šalpos Brooklyne ižd. Antanas Sabalis ir „Cari
t a s " d i r e k t o r ė dr . Albina Pa ja r ska i t ė . 
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VYČIŲ P A M A L D O S 
UŽ G A R B Ė S NARĮ 

A d v . dr . K o n s t a n t i n a s S a v i c k u s 
k a l b a p e r n a i vasarą Lietuvoje vyku 
s ių lV-jų Pasau l io L ie tuv ių Sporto 
ža idyn ių a t i d a r v m e . K a u n e . 

Nuo t r . M i n d a u g o K a v a l i a u s k o 

TRYS RENGINIAI 
GAMTOJE 

Planuojantiems praleisti sa
vaitgalius su artimaisiais a r 
draugais gamtoje yra naudinga 
žinoti, kokie renginiai, kur ir 
kada vyks liepos mėnesį. 

Pirmas renginys — Balfo 
76-to skyriaus gegužinė bus 
liepos 12-tą d. „Pilėnuose". Dir 
bantiems šalpos darbą reikalin
ga visuomenės parama, todėl 
skyriaus valdyba sudaro progą 
pabendrauti . Balfo gegužinėje 
Ona Šadeikienė su savo talki-

Lietuvos Vyčiai pasirūpino, 
kad būtų suruoštos pamaldos už 
nesenia i miru.si jų garbės narį 
adv. dr. Konstant iną Savickus, 
k u r i s L. Vyčių eilėse darbavosi 
daug iau negu 60 metų, buvo 
cen t r inės kuopos p i rmininkas , 
už nuopelnus pake l tas į Garbės 
n a r i u s 1988 m Washingtone 
vykus i ame seime. Pamaldos 
birželio 27 d. buvo Švč. M. Mari
jos parapijos bažnyčioje, Mar-
que t te Parke . S\ Mišias auko
jo vyčių narys kun. L. McNally. 
kun. P. Cibulski , MIC ir prel. 
J . Prunskis . Pi rmą skai tymą 
ska i tė E. Oželiem-, an t r ą — A. 
Mockus. Pamoksle kun. McNal
ly išryškino veli ' .nio ryšį su 
religija, pažymėdamas jo spor-

ninkėmis paruoš visų mėgstamo 
s k a n a u s maisto. 

A n t r a s i s r e n g i n y s yra 
„Dainavos" jaunirrio stovyklos 
met ine šventė, kur ia i par inkta 
liepos 19-toji diena. Šventės 
m e t u įvyks rėme;u suvažia
vimas, kurių (organizacijų ir at
ski rų asmenų) y r a 631. Daina
va , gyvavusi 35 metus , buvo ir 
bus išeivijos jaunimo lietuvybės. 
ir t au t in io sus ipra tnno oaze. 

Trečias i s r e n g i m s — „Švy
t u r i o " jūrų šaul ių dvidešimt 
penker ių metų sukakt ies mine 
j imas . Švnete vyks „Pilėnuose" 
liepos 26 dieną. „Švyt urio" jūrų 
šaulių kuopa, ilgus B e t a i vado
vaujama Broniaus Valiukėno, 
rengiasi šią sukaktį iškilmingai 
paminė t i ir t ikisi sus^auk t i di 
desno visuomenes dt nesio. 

to pamėgimą ir nuopelnus toje 
srityje, jo> meilę Lietuvai ir 
nuoširdų įs:>ungimą į Lietuvos 
Vyčių veikla. 
Aukas šv. Mišioms nešė vyčių 

veikėjos E. Rogers ir E. Kaspu
tis. Per šv. Mišias giedojo sol. A. 
Brazis, vargonavo R. Šokas 
Bažnyčioj buvo susir inkę dau
giau negu šimtas Lietuvos 
Vyčių ir kitu velionį gerbiančių. 
Po pamaldų daugelis nuvyko į 
lietuvių Šv. Kazimiero kapines, 
kur tėvų kape palaidoti ir gar
bingojo velionio palaikai . Čia 
maldas sukalbėjo kun. L. Mc
Nally. Vadovaujant sol. Al 
Braziui,buvo sugiedota „Mari 
ja, Marija". Prel. J. Prunskis , 
vyčių paprašy tas , padėkojo 
visiems dalyviams, dar primin 
damas veiioaio a a. K. Savickus. 
Amerikos lietuvio, meilę Lietu
vai, pasišventimą vyčiams, jo 
stambias aukas patriotiniams ir 
idėjiniams reikalams. 

Kor. 

METINIS LIETUVOS 
VYČIŲ SUVAŽIAVIMAS 

79-tasis Lietuvos Vyčių visuo
tinis seimas šiais metais vyks 
liepos 16-19 dienomis Allen-
town, PA, Hiltono viešbutyje. 

Atidaromąsias iškilmes pra
ves burmis t ras Dadina. Po 
vėliavos pakėlimo Šv. Kotrynos 
Sienietės katedroje bus koncele 
bruotos šv. Mišios. Čia Allen-
tovvno arkidiecezijos vyskupas 
VVelsh vadovaus. Giedos „Šilu 
vos" choras. 

Ketvirtadienio vakare Nor-
thampton Community centre 

įvyks „Vakaruška" , kuriai 
muzika rūpinsis Joe Thomas iš 
New Yorko. 

Penktadienį bus pravestos 
dvejos diskusijos — „Lietuviški 
reikalai šiame dešimtmetye" — 
(praves prie Centro valdybos 
veikiančio Lietuviškų reikalų 
komiteto pirmininkas Vincen
tas Boris) ir „Humanitarinė pa
galba Lietuvai" (pravedėjas — 
Medicininės pagalbos Lietuvai 
komiteto pirmininkas Robertas 
Boris). V a k a r e k u l t ū r i n ę 
programą praves rengimo komi
te to p i rmin inkės Eleonora 
Vaičaitis ir Elsie Kosmisky. 

Šeštadienio darbo posėdžiuose 
bus priimtos rezoliucijos ir iš
rinkta nauja centro valdyba 
1992-93-iems veiklos metams. 
Tą vakarą vyks banketas ir šo
kiai Hiltono viešbučio pokylių 
salėje. 

Baltimore, MD, gyventojas 
George Ward šiais metais gaus 
„Friend of Lithuania" žymenį, 
kurį Vyčiai skiria nelietuviui, 
ypa t inga i pas ida rbavus iam 
lietuvių reikalams G. Ward 
yra American Kidney Founda
tion narys ir savo pastangomis 
išrūpino net 20 inkstų valymo 
pr ie ta i sų Lie tuva i (prieš 
nepriklausomybės atstatymo 
paskelbimą Lietuvoje nebuvo 
nei vieno). J i s vis stengiasi 
daug i au t o k i ų p r i e t a i sų 
parūpinti. Vilniaus universiteto 
ligoninės iškaboje G. VVard'ui 
yra išreikšta padėka už jo pasi-
tarnavimą lietuvių sveikatai ir 
gerovei. 

Bankete Provindence, RI, 
vyt is Wi l l i am Piacen t ino , 
stipendijų komite to pirmi
ninkas, laimėjusiems įteiks 
stipendijas. Šios stipendijos ski
riamos užsitarnavusiems jau
niems vyčiams siekti aukštų 
mokslų. Šokiams gros Joe 
Thomas ir jo orkestras. 

Seimo uždaromosios šv. Mi
šios bus sekmadienį Lehigh 
universiteto Packer Memorial 
koplyčioje. 
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Laisvė, nepriklausomybė 

IR SENO 
KARALIAUS ŠLUOTA 

L 

Liepos ketvirtoji Amerikoje 
paprastai švenčiama triukšmin
gai. Ne dėl to, kad gyventojai 
ypatingai džiaugiasi nepriklau
somybės švente: tokia jau čia 
mada, taip įprasta švęsti . 
Tačiau nedaug namų su plevė
suojančia vėliava, retas susi
mąsto apie brangią laisvės 
dovaną, kuria kasdien džiau
giasi. 

Tai nereiškia, kad amerikie
čiai nepatriotiški. Užtenka pri
siminti Persų įlankos konfliktą 
arba svetimųjų pagrobtuosius 
amerikiečius: tuomet netrūko 
vėliavų ir kitokio patriotiškumo 
žymių. Krizei pas iba igus , 
kiekvienas vėl pasinėrė kasdie
nybėje. Valstybės reikalai tik 
tuomet prisimenami, kai reikia 
mokėti pajamų mokesčius, 
rinkti prezidentą ar kritikuoti 
Baltųjų Rūmų politiką. 

Ir nenuostabu: Amerikoj nėra 
nė vieno žmogaus, kuris būtų 
dalyvavęs nepriklausomybės 
kovose, niekas nežino, ką 
reiškia gyventi svetimųjų val
džioje. Per 216 laisvo gyvenimo 
metų išaugo kelios kartos ir 
užmiršo, jog laisvė labai brangi 
— ji perkama kraujo kaina. 
Tačiau Amerikos laisvės neuž
miršo pasaulis. Jo akyse Ameri
kos laisvas ir turtingas gyve
nimas yra siektina vertybė, 
neišblėstantis ugniakuras, prie 
kurio pasišildyti veržiasi visų 
tautų pavergtieji, nuskriaus
tieji. 

Švenčiant Amerikos nepri
klausomybės šventę, lengva 
susimąstyti ir apie savo tėvynę 
Lietuvą. Lietuva už savo laisvę 
turėjo ir tebeturi nuolatos 
kovoti. Jeigu nėra nė vieno gyvo 
amerikiečio, prisimenančio 
1776 ar ankstesnių metų laisvės 
kovas, tai šiandien dar turime 
nemažai tautiečių, gynusių sa
vo valstybės laisvę 1918 m., o 
kone visa tauta prisimena įvy
kius iki nepriklausomybės at
statymo 1990 m. Kol tie įvykiai 
gyvi tautos atmintyje, lietu
viams patriotizmo netrūksta. 
Taip bent turėtų būti. Tikrovė 
atrodo kiek kitaip. 

* * * 

Birželio 28 d. „The Chicago 
Tribūne" korespondentas, rašy
damas apie šių dienų įvykius 
bei rūpesčius Lietuvoje, cituoja 
vieno buvusio vyriausybės nario 
žodžius: „Anksčiau mes tu
rėjome vieną priešą — Maskvą. 
Kai to priešo nebereikia bijoti, 
žmonės pradėjo dairytis priešų 
kitur, ir dabar jie atsisuko prieš 
vienas kitą". Beieškant tų 
„priešų", krašto ekonomikos 
reformos beveik sustojo, 
pramonė apmirusi, infliacija 
kaskart auga, o didžiosios kita
taučių įmonės bijo įsipareigoti 
su stambiais investavimais, kol 
krašte tvarka nenusistovėjusi. 
Vadinasi, tarpusavio kivirčai 
(nesvarbu jų priežastys!) kenkia 
viso krašto gerovei. 

Kaip gaila ir gėda, kad 
pasaulis dabar turi matyti lietu
vių tautos smulkmeniškumą, 
dar neseniai su pasigėrėjimu 
stebėjęs Lietuvos laisvės sie
kius. Žinoma, čia nieko nauja. 
Nesutarimai ir nuomonių skir-
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tumai kyla visur ir visada. Mes 
juos čia ypač pastebime, 
artėjant prezidento rinkimams 
lapkričio mėn. Vienos partijos 
prezidentas turi problemų su 
sena tu a r kongresu, kur 
daugumą sudaro priešingos par
tijos asmenys; nesutaria skir
tingų partijų kandidatai ir 
vienas kitą kaltina būtais bei 
nebūtais nusižengimais. Ne
svarbu, kas yra naudingiausia 
krašto gerovei, svarbu, kieno 
viršus, kuri partija laimės. 
Tačiau Amerika didelė. Jos 
gyventojų skaičius toks gausus, 
kad valdančiųjų sluoksnių ki
virčai nepajėgia per daug įsisiū
buoti. Be to, visi prisibijo bal
suotojų rūsties ir dėl to šiek tiek 
kontroliuoja savo nesutarimus. 

Tarpusavio nesutarimų liga 
išeivija sirgo kone pusšimtį me
tų ir dabar tebeserga. Ne tos 
partijos, ne tų pažiūrų žmonės 
visuomet buvo diskriminuoja
mi. Dėl nuolatinių „pasikan-
džiojimų" per metų metus pra
radome daug talentingų žmonių 
ir dėlto nukentėjo lietuviškoji 
veikla, padaryta žala mūsų tau
tinei kultūrai. Atstumtieji nusi
suko nuo lietuvybės ir savo 
sielos lobiais dalinasi su sve
timais, kurie mokėjo juos įver
tinti . Nors mes piktinamės 
partinių ar asmeniškų ambicijų 
kurstomais kivirčais Lietuvoje, 
patys elgiamės panašiai. Vieni 
pluša, rengdami šventę, kiti 
nemažiau dirba, stengdamiesi ją 
suniekinti; vieni stiprina lietu
višką spaudą, kiti drabsto į ją 
purvais; vieni nori sujungti li
tuanistines mokyklas, kad dar
bas būtų našesnis, kiti būtinai 
užsispyrę ne tik nepritarti, bet 
dar ir trukdyti. Ir ne dėl kokios 
rimtos, logiškos priežasties, o 
dėl savo „aš" viršenybės. 

* * * 

Taip ir užklysta mintin 
pasaka apie karalių. Kai jis 
paseno ir atėjo laikas palikti 
įpėdinį, pasišaukė savo sūnus, 
padavė šluotą ir liepė sulaužyti. 
Kas šluotą sulaužys, taps 
karaliumi. Veltui vargo ka
ralaičiai — perlaužti nepasisekė. 
Tik jauniausias susiprato per
pjauti virveles ir šluotą išsklai
dyti. Po to labai lengvai ją 
sulaužė į šipuliukus. 

Kol mes esame vieningi, 
niekas nenugalės. Argi reikia 
dar kitokių įrodymų? Visa 
Lietuva ir išeivija darbavosi, 
stengėsi, aukojosi ir sulaukė 
laisvės ryto, o pasaulis tai ste
bėjo, džiaugėsi, statė lietuvius 
pavyzdžiu kitiems, kurie buvo 
įsivėlę į tarpusavio kruvinas ko
vas. Tai kodėl dabar esame kaip 
tie bejėgiai šluotos šipuliukai? 
Argi laukiame, kad kuris galin
gas kaimynas pasinaudotų 
mūsų silpnybės momentu ir pa
jungtų savo valiai? Tarpusavio 
ginčai, nesutarimai ir ambicijų 
ugdymai yra per didelė praban
ga mažai, beatsikuriančiai. dar 
daug pagalbos reikalingai tau
tai (ar jos daliai, gyvenančiai 
svetur). Laikas subręsti ir dirb
ti, kad išsipildytų mūsų himno 
žodžiai ir vienybė žydėtų „var
dan tos Lietuvos". 

D.B. 

R. Razgaitienė: Kokia yra 
Lietuvoje situacija kas liečia 
kriminalines bylas? Kokie 
yra sunkiausi nusikaltimai? 

A. Paulauskas: Sunkiausi 
nusikaltimai yra nužudymai. O 
nužudymai pas mus yra beveik 
padvigubėję. Aišku, čia nereikia 
bijoti, kadangi Amerikoj jų pro
porcingai yra daugiau, negu pas 
mus. Statistika rodo, kad nužu
dymai padidėjo nuo 71 praeitais 
metais per keturis mėnesius iki 
103 šiais metais per keturis 
mėnesius. Tai sudaro 45% padi
dėjimą. Bendrai, kriminogeninė 
situacija nėra jau labai bloga. 
Mus neramina vagystės — 
asmeninės, piliečių turto ir vals
tybinio turto. O šitos kategorijos 
nusikaltimų pas mus yra dau
giausia bendroje sumoje. Jos 
sudaro daugiau kaip 70%. 

R. Razgaitienė: Kodėl J ū s 
ga lvo ja t e , kad vagysč ių 
skaičius yra toks didelis? 

A. Paulauskas : Kadangi 
vyksta reforma ūkinė, eko
nominė ir valstybinis turtas 
pereina į privačias rankas. 
Suprantama, kad šitame perio
de daug kas nori ir neteisėtais 
būdais privatizuotis, tiesiog pa
vogti. Iš kitos pusės, ypač žemės 
ūkyje, buvo tokia situacija, 
laikas, apie pusę metų, kai 
aplamai nebuvo jokių šeimi
ninkų. Seni buvo išvaryti, nau
ji paskirti, kurie už nieką neat
sakė, turto inventorizacijos 
nepadarytos, niekas tikslios 
apyskaitos nežinojo. Na, vagys
čių padidėjo labai daug. Dabar 
jau žemės ūkyje baigia išsispręs
ti nuosavybės klausimas. Priva
tus bus visas turtas, ir manau, 
kad turėtų vagysčių sumažėti. 
Valstybinis turtas aplamai 
turėtų išnykti, o privatus, kai 
bus turtas, pats žmogus, man 
atrodo, bus suinteresuotas jį 
saugoti. Nebereikės policininko 
statyti ar sargą samdyti. 

R Razgaitienė: Ar Lietuvos 
kriminaliniai įstatymai yra 
daug pasikeitę nuo sovietinių 
laikų, a r J ū s naujus turite? 

A. Paulauskas: Yra padary
ti pakeitimai tiek baudžiama
jame, tiek baudžiamojo proceso 
kodeksuose. Gal baudžiama
jame valstybinių nusikaltimų 
skirsnyje yra tok. ? patys radi
kaliausi, patys jau esmingiausi 
pakeitimai. Kiti pasiūlymai yra 
paruošti. Procese tokie daugiau 
yra kosmetinio charakterio pa
keitimai. Bet tiek baudžiama
sis, tiek baudžiamojo proceso ko
deksas yra ruošiami nauji, ir 
manau, kad jie turėtų būti 
priimti. Nežinau kada, bet bau-

Nei pergalė Olimpo žaidimuo
se, nei kovų laukuose žmogui 
neatneša laimės. Ją patiria vien 
tik tas, kuris pats save pergali. 
Pagundos ir nusivylimai yra 
tikrasis kovų laukas. Buvai čia 
nugalėtas kartą, du. tris, dvi
dešimt, šimtą kartų? Tęsk kovą 
toliau. Kai pagaliau nugalėsi, 
būsi taip laimingas, kaip tas. 
kuris visada nugalėjo. 

Epiktetas 

džiamasis proceso kodeksas 
turėtų būti anksčiau priimtas, 
nes teismų reforma negali pa
judėti be procesinio įstatymo. 
Mes galime kurti labai jau geras 
schemas, kokie turėtų būti apy
gardų, apeliaciniai teismai, bet 
jeigu nebus proceso, kuris regu
liuos jų darbą, tai nieko nebus. 

R Razgaitienė: Kokie yra 
Jū sų prioritetai? 

A- Paulauskas: Dabar proku
ratūra iš baudžiamosios srities 
atlieka didelį priežiūros darbą, 
t.y. prižiūri, kad visi išleidžiami 
vykdomosios valdžios, savi
valdybių teisiniai aktai būtų 
teisėti. Reiškia, atitiktų konsti
tuciją ir kitus įstatymus. Ir čia 
aš laikau, kad tai buvo ir 
šiandien lieka mūsų pagrindinis 
rūpestis, kad ta užplūdusi ban
ga neteisėtų aktų būtų panai
kinta. Šie pirmieji metai buvo 
ištisai savivaldybių, ministerių 
norai pakeisti teisėtumą eko
nominiu tikslingumu, politiniu 
tikslingumu, dar kokiu tik nori 
tikslingumu, bet tiktai ne teisė
tumu. 

Tarsim, tokie skaičiai: pernai 
mes naikinom daugiau kaip 
tūkstantį savivaldybių, ministe
rijų teisinių aktų, kurie neati
tiko įstatymo. Procedūra yra 
pas mus numatyta labai papras
ta. Mes rašom protestą tam pa
reigūnui, kuris išleido tą netei
sėtą aktą ir, jeigu jis nesutinka 
su mūsų reikalavimu jį panai
kinti, mes perduodame bylą 
nagrinėti teismui. Ir teismai 
sprendžia, ar jis buvo teisėtas. 
Iš tūkstančio tų aktų apie du 
šimtai atvejų buvo, kai su mūsų 
reikalavimu nesutiko. Tada 
mes perkėlėm į teismą ir beveik 
visas bylas mes laimėjom. Visa
da teisme buvo įrodyta, kad tei
sūs esam mes. Nu, ir atslūgo, po 
truputį jau pradeda atslūgti, bet 
dabar su vyriausybe šioks toks 
konfliktas yra, nes pagal mūsų 
prokuratūros įstatymą mes pri
valome informuoti Aukščiausią
ją tarybą ir tuo atveju, kai pati 
vyriausybė priima neteisėtą nu
tarimą ar potvarkį. Ir štai mes 
pateikėm penketą tokių atvejų, 
kurie buvo nagrinėjami Aukš
čiausiosios tarybos posėdžiuose 
ir vyriausybės nutarimai buvo 
panaikinti. Tai iššaukė tam tik
rą reakciją iš vyriausybės. 

R Razgaitienė: Kai J ū s sa
kote, kad jie buvo neteisėti, 
a r J ū s turite minty, kad jie 
buvo supolitinti įstatymai? 

A. Paulauskas: Kaip aš galiu 
pasakyti? Jie tiesiog neatitiko 
įstatymų, priimtų Aukščiausio
sios tarybos. Įstatymas tą 

dalyką reglamentuoja vienaip, 
o premjeras ar tai vyriausybė 
priima nutarimą, jiems priešin
gą. Bet jie aiškina tai eko
nominio suinteresuotumo pa
grindu, ekonominiais interesais 
ir dar kuo tik nori, kad štai ši
tas įstatymas trukdo. Bet mes 
siūlom jiems išeitį, kad jie kreip
tųsi į parlamentą ir keistų tą 
įstatymą. Keistų taip, kaip 
jiems reikalinga. Arba įrodytų, 
kad taip reikalinga. Jie sako, tai 
yra ilgas kelias, labai sunkus ir 
paprasčiau yra nevykdyti įsta
tymų. Nu, ir tada prokuratūra 
iškyla kaip toks nepageidau
tinas vienetas. 

R. Razgaitienė: Ar yra ko
kių nors konkrečių pasek
mių dėl šito prokuratūrai? Ar 
jaučiate kokį nors spaudimą 
iš vyriausybės? 

R. Paulauskas: Vyriausybė 
tiesiai pareiškė parlamentui, 
kad tokios prokuratūros ne
reikia, kad tas darbas, kurį mes 
vykdom prižiūrėdami įstatymų 
ir nutarimų atitikimą Konsti
tucijai, yra visiškai nereikalin
gas ir kad reikia prokuratūrą 
pri jungti prie Teisingumo 
ministerijos, kad užsiiminėtų 
tiktai vyriausybės potvarkių 
vykdymu. 

R. Razgaitienė: O kokia 
J ū s ų nuomonė būtų apie tokį 
sujungimą? 

A. Paulauskas; Aš manau, 
kad šiuo metu aplamai apie 
tai negali būti net kalbos, nes 
mes neturime nei konstitucinio 
teismo, nei administracinių 
teismų, kuriems galėtų pareigū
nų veiksmus žmogus apskųsti. 
J is gali ateiti į prokuratūrą, ir 
prokuratūra užves šitą reikalą 
teisme. Čia yra vienintelė insti
tucija, kur dar žmogus gali savo 
teises ginti. Jeigu ją sujungti su 
vykdomąja valdžia, tai tada 
žmogui aplamai nebus galima 
skųstis, nes prokuroras neteiks 
ieškinio prieš savo vadovus ir 
nekvies į teismą ministerio ar 
ten dar kokio, kai jis bus jiems 
pavaldus. 

Ateity aš manau, kad proku
ratūra vis tiek turėtų išlikti 
bent jau savarankiška, neįeiti 
tiesiai į vykdomosios valdžios 
sistemą. J i tu rė tų turėt i 
mažesnį ratą funkcijų, nes mes 
dabar daug ką vykdom. Daug 
ką darom, užtai mums daug 
kliūva. Daug mus bara, nors kai 
kur ir neįgyvendinami dalykai. 
Sakykim, prižiūrėt i , kaip 
vykdomi įstatymai. Tai su mūsų 

Mes atrenkam vieną kitą svar
besnį įstatymą, bet visų 
vykdymo priežiūros mes nepajė
gūs padaryti. Todėl, matyt, 
reikia geriau reglamentuoti 
funkcijas ir apsiriboti. Aišku, di
džiausia rolė turėtų visgi būti 
baudžiamosios teisės mūsų 
darbe. Po to teisinių organų 
priežiūra, policijos priežiūra, 
tardymas ir teisme palaikymas 
kaltinimo. Nu, ir vėliau matyt, 
kad kiek tai išliks civilinėse 
bylose valstybės interesų gy
nimas. 

R Razgaitienė: Ar J ū s kaip 
prokuroras jaučiate, kad J ū s 
turite pakankamai galios, ar 
geriau būtų daugiau, kad 
sklandžiau tvarkyti dalykus? 
Ar galėtumėte kai ko atsisa
kyti? 

A. Paulauskas: Nu, man įga
liojimų pakanka, ir aš manau, 
kad šiuo metu, jeigu mes tiktai 
turėtumėme galimybės pro
tingai ir efektyviai juos naudoti, 
galėtumėme siekti rezultatų. 
Bet mes visados pabrėžiam, kad 
veikloj galutinį žodį teismas 
taria, o ne prokuroras. Proku
roras yra ruošiantis asmuo 
bylas teismui, tiek civilines, 
tiek baudžiamąsias, tiek admi
nistracines. Jei mums nepa
vyksta sureguliuoti kai ką iki 
teismo per įstatyme numatytas 
priemones, mes tada perkeliam 
ginčą į teismą. Man atrodo, kad 
duoti dabar prokurorui sava
rankiškai kažkokioj daly iš
spręsti ginčą yra netikslu. Čia 
buvo tokių siūlymų. Žinai, tegul 
prokuroras pasako, kad neteisė
tas, ir viskas, ir užtenka. Aš 
manau, kad tokia praktika ne
teisinga. Vis tiek mes turime 
perkelti ginčą į teismą, kad 
teismas spręstų. Na, toks yra 
teisinės valstybės modelis — 
kuo mažiau tokių teisių admi
nistracinėms struktūroms. Nors 
aš nelaikiau, kad prokuratūra 
yra administracinė, bet vis tiek 
teisėjai turėtų kuo daugiau ši
tuos ginčus spręsti. 

R. Razgaitienė: Ar J ū s 
galvojate, kad šiuo metu 
Lietuvoje yra pakankama 
pagarba įstatymam ir teisei? 

A. Paulauskas: Jokiu būdu 
taip aš negalvoju. Ir tai prasi
deda svarbiausia nuo aukštų 
politikų, nuo parlamento reikia 
pradėti ir dar toliau, nes pagar
ba ugdoma ir stebima. Jeigu ne
bus pagarbos įstatymui aukš
čiausiose valdžios struktūrose, 

žmonėmis yra neįmanoma šitą *a i k * kalbėti apie paprastus 
padaryti. Čia tiktai deklaracija, 

pasidaro fikcija tas užrašymas 
žmones, kurie kiekvieną dieną 
susitinka su tais pažeidimais. 

R Razgait ienė: Ar todėl 
žmonės Lietuvoje taip nekrei
pia dėmesio į įs tatymus ir jų 
nevykdo? 

A. Pau lauskas : Vieną gali
ma kaip argumentą pasakyti, 
kad labai dažnai keičiasi tie 
įstatymai, tai žmonės nespėja 
susigaudyti. Bet aš dar pasaky
siu, kad pas mus per ilgą sovie
tinį laikotarpį susiklostė žmo
nėse tokios mintys, kad ateis 
kita valdžia, bus kiti įstatymai. 
Kam mums tad šituos vykdyti? 
Mus taip išugdė, kad tuos įsta
tymus nėra ko skubėti vykdyti, 
kadangi bus kiti. Pastovumo 
jokio nebuvo. įstatymų suprati
mas, kaip visuomenės vertybės, 
yra labai menkas. Apie įsta
tymą galvoja, kad kažkas tai 
kažką parašė ir tai yra tik po
pierius. O kad tai yra socialinė 
vertybė, kad tai yra kažkoks 
kompromisas socialinis, kad pa
daryta kažkokia tai sutartis 
tarp žmonių, kad yra kažkoks 
tai konsensus, apie tai niekas 
nemąsto. Net gi, jei žino kas 
užrašė, tai dar ir pagal tą žmogų 
sprendžia, koks ir tas įstatymas. 
Na ir prasideda nepagarba nuo 
šito. 

Bet kodėl nevykdomi? Anks
čiau buvo viskas paremta baime, 
Jeigu nevykdysi, tave bausim ir 
bausim. Dabar einam į demok
ratinę valstybę. Einam ten, kur 
nestovi gi su bizūnu kiekvieną 
dieną už nugaros, tai reikia, kad 
žmogus pats pajustų poreikį to 
įstatymo vykdymo. O čia turi 
veikti ne tiktai baimės jausmas. 
Čia turi veikti kažkokie tai 
aukštesnieji jausmai ir jie tur i ' 
formuotis tam tikrą laiką. Ne
gali taip atsirasti, kad šiandien 
aš bijojau, o rytoj man nieko už 
tai nebus, ir aš vis t iek 
vykdysiu. Matyt, turi išaugti 
karta. Pagaliau tų įstatymų, 
kurių š iandien t iek daug 
prikurta, daugelis yra laikini. 
Jie suformuos, pakeis eko
nomiką, politinę sistemą ir iš
virs, nes bus sukurta tuoj pat 
kiti. Bet, sakau, didelis poreikis 
yra įstatymam pagarbos. 

R. Razgait ienė: Šiuo metu 
Lietuvoje y r a sprendžiami 
įvairūs Konsti tuci jos pro
jektai. Ar p r o k u r a t ū r a tur i 
ką bendro su tais projektais? 

A. Pau lauskas : Mes norime, 
kad būtų konstitucijoj įtvir
tintas prokuratūros statusas, 
apibrėžtos jos funkcijos labai 
glaustai, dviem sakiniais. Mes 
ruošiame savo teorinį pagrindi
mą šito s iūlymo, tekstą, 
kuriame, mes galvojam, turėtų 
atsispindėti prokuratūros funk
cijos ir jos statusas. Nu, mes 
esame kvalifikuoti teisininkai ir 
mes turime teisę tai daryti. 

(Bus daugiau) 

Ak, kaip gera, kad viskas 
praeina. Tarp daugelio neteisy
bių žemėje yra viena didelė 
teisybė — praėjimas. Viskas 
praeina ir susilygina. Toli 
palieka nebepasiekiamos ir ne-
bepr išaukiamos laimės ir 
džiaugsmo valandos ar kančios 
metai. Taip, nepaprastai teisin
gas yra laikas. Jo nepapirksi. 
Jis nepripažįsta draugų, nei 
aukso, nei meilės, Ą Baronas 

MOTERIS SU BALTU 
CHALATU 

Dr. KONSTANCIJA PAPROCKATTĖ-SIMAITIENĖ 

„Tikėk man, kad aš nuoširdžiai tau linkiu gera. Todėl 
noriu tau kai ką paaiškinti ir kai ką patarti", skrupu
lingu atsargumu, rinkdamas žodžius, kalbėjo rezidentas 
„Kolega, mano supratimu, turi vengti su nelaimės iš
tiktais, gilaus skausmo kupinais ligonio tėvais taip 
kalbėti, nes jų širdys yra neapsakomai jautrios ir leng
vai sužeidžiamos. Intuityviai jaučiau, kad juodžiausioje 
jų gyvenimo valandoje tavo žodžiai, lyg skaudus 
iešmas, perdūrė jų krūtines. Esu įsitikinęs, kad, taip 
kalbėdamas, tu prisidarysi sau tik bėdos". 

„Nesuprantu, kodėl aš turiu vynioti teisybe į paku 
las?" teisinosi internas. Argi ne jie pirko jam au
tomobilį? Davė pinigų benzinui, alkoholiui..? Argi ne 
dėl jų sūnaus kaltės trys jaunystės žiedai, pilni vilčių, 
gražių sumanymų ir žavingų svajonių, buvo nelaiku 
nuskinti? Pagaliau argi ne jų sūnus apkartino ir apgau
bė tamsiu šydu gyvenimą žuvusių jaunuolių tėvų? Ir 
niekas, o niekas juos iš tos apverktinos būkles neiš
vaduos. Todėl aš ir negalėjau veidmainiauti, turėjau 
tas mano širdy susirinkusius aitrias nuosėdas išlieti". 

Rezidentas priėjo arčiau prie jo. Švelniai pažvelgė 
jam į akis. Draugiškai patapšnojo jam per petį ir. 
padaręs šiltą miną, bičiuliškai tarė: 

„Kolega, nenukirsk šakos, ant kurios pats sėdi. 
Man spontaniškai kilo mintis palyginti tau kiekvieną 
individą su įmestu į vandenį akmeniu, kuri? aplink 

save padaro rutulius. Taip yra ir su šeima. Ji yra dalis tektų išmaitinti net vienos blusos", 
individo, o individas jos dalis. Nė vienas iš mūsų Internas lūpų krašteliais šyptelėjo, bet tuoj vėl pa-
negyvename tuštumoje. Tat ir nesame palikti vieni su darė rimtą miną. Spoksodamas į rezidentą, jis smal
savo kentėjimais. Tėvai, giminės, draugai... Sielojasi šiai laukė, ką šis toliau sakys. 
mūsų likimu. O ligos atveju ir mes gydytojai esame į 
tą ratą įpinti. Dėlto ir neprivalome skirstyti nei pacien
tus, nei jų artimuosius į gerus ar blogus, bet mokėti 
juos suprasti, paguosti, atjausti, nuraminti... Tik taip 
darydami, mes įsigysim gerą reputaciją ir jų pasi
tikėjimą. Kadangi mūsų rankose yra monopolis teikti 
pagalbą žmonėms nuo jų gyvybės užsimezgimo iki pat 
paskutinio atodūsio, tai tu tik šaltai ir logiškai 
pagalvok, kas atsitiktų su mumis, jeigu mes nustotume 
čia žmonių pasitikėjimą". 

Čia rezidentas kiek stabtelėjo ir nutilo. Turbūt lau
kė, ką internas į tai atsakys. 
Tačiau šis, nuleidęs galvą, lyg nuteistas nu
sikaltėlis, stovėjo. Atidžiai sekė jo kalbą ir, tartum 
kažką galvodamas, tylėjo. 

Rezidentas kiek palaukęs vėl prašneko: 
„Neabejoju, kad tada turėtų išnykti ir mūsų pro

fesija. Suprantu, kolega, kad tu šiąnakt esi pervargęs, 
nes, ištisą parą nesumerkęs akių, sunkiai dirbi. Netgi 
neturėjai laiko nei nusiskusti, nei pakeisti savo sudė
vėtą chalatą. Ne per seniai ir aš buvau internu. 
Begalinio nuovargio ir nemigos iškamuotas dažnai 
niurnėdavau, kad galiu gyventi be maisto, vandens, 
šviesos, draugų, knygų, bet ne be miego. O ta susi
sukusi kobra (taip jis vadindavo telefoną) būdavo kaip 
tyčia kelia mane tada, kai aš ne tik nuo darbo jaus-

Rezidentas atsikosėjo ir, truktelėjęs savo raume
ningais pečiais, tęsė: 

„Vis dėlto būtiną jaunam gydytojui stažą atlikau, 
nes nuo jo priklauso mūsų ateitis. Stažuodamies mes 
subręstam, įsigyjam draugų ir išmoksta m tai, kas jokio
se mediciniškose knygose nėra parašyta — medicinos 
meno, tai yra mokėti suprasti ir atjausti ne tik ligo
nio fizines kančias, bet ir psichologinius pasikeitimus, 
atsiradusius ryšium su jo liga. O taip pat ir emocinį 
stovį jų artimųjų". 

Tai pasakęs, jis minutėlę nutilo. Galbūt kažką 
svarstė. Bet ūmai mistiškai šyptelėjo. Ir. nenuleisdamas 
akių nuo interno, humoro atmieštais žodžiais vėl 
šnekėjo: * 

„Esu tikras, kolega, kad be medicinos meno mes 
netiktumėm net šunvotėms gydyti. Ir senatvėj 
turėtumėm tik priešus, apgamas, ant nosies ir kalnus 
skolų". „ 

Tuo akimirksniu „Brr...brr.».brr..." sučirškė tele
fonas. Internas staiga krūptelėjo, o rezidentas, pakėlęs 
„susisukusią kobrą", pridėjo ją prie ausies. 

„Daktare", greit berdama žodžius, kalbėjo chirur
ginio skyriaus gailestingoji sesutė, „mums trūksta 
keturių rankų. Prašau nedelsiant ateiti į pagalbą". 

„Tuojau, tuojau būsim", žaibo greitumu atsakė re
zidentas ir, atsigręžęs į interną, tarė: „Kolega, turim 

davaus visiškai išsisėmęs, bet ir paliestas nenugalimos skubėti". 
miego bangos. Vis tiek šiaip taip atsikeldavau. Nors Negaišindami nė vienos minutės, jie pasuko prie 
akys merkėsi ir kartais net nematydavau, kur kojas laiptų ir tekini nubėgo jais aukštyn. Pasiekę prausyklą, 
statau. Nežiūrint to, ištisus metus kaip mašina-auto- stvėrėsi plauti rankas. 
matas vargau, gaudamas tokį atlyginimą, kurio neuž- (Bus daugiau) 
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MINTYS 
PASITINKANT VIII 

PLB SEIMĄ 
DANUTĖ BINDOKIENE 

Besiruošiant didžiajam išei
vijos lietuvių renginiui — IX 
Tautinių šokių šventei liepos 5 
d., šiek tiek nubluko ir antrasis, 
nemažiau, o gal dar daugiau, 
svarbus renginys, ruošiamas 
maždaug tuo pačiu laiku — VIII 
PLB seimas, vykstantis liepos 
1-4 d. Lietuvių centre Lemonte. 
Nors seimo dalyvių skaičius 
nėra tūkstantinis, — kaip šokių 
šventėje, — tačiau šio suvažia
vimo paskirtis ir reikalingumas 
išeivijos lietuviškosios bend
ruomenės veiklai bei išlikimui 
gali turėt i lemiamos reikšmės. 
Buvo skelbiama, kad ir seimas 
ruošiamas kaip tik šiais tikslais, 
juo labiau, kad j ame numatomi 
naujos PLB valdybos r inkimai . 

Reikia tikėtis, kad seimas taip 
pat stengsis svarstyti labiausiai 
mums rūpimus š iandieninius 
klausimus, ga lbūt tur inč ius 
svarbos būsimai l ie tuviškai 
ve ik la i išeivijoje, o po to 
padaryti a t i t inkamus pasiūly
mus — gaires tai veiklai stip
r in t i , pagyvint i , s ė k m i n g a i 
vystyti toliau. Tuo pačiu siūly
tina ir naujam PLB pirmininkui 
su visa valdyba: neužmirški te 
tų, kurie gyvena svetimuose 
k r a š t u o s e . J i e m s r e i k i a 
nemažiau dėmesio, paramos ir 
paskatinimo, negu Lietuvai . 
Lietuviai tėvynėje turi a t ras t i 
savo kelią, mokytis iš daromų 
klaidų ir kurt i laisvą, gražų 
rytojų. Išeivijos lietuviškoji 
veikla šiuo metu atsidūrusi 
netikrumo kryžkelėje. 

Kaupiant visą dėmėsi t ik j 
pagalbą atsikuriančiai Lietuvai, 
jau dabar matome gerokai pri
slopintą lietuviškąjį gyvas
tingumą svetimuose kraštuose: 
nyksta ansambliai, t rupa orga
nizacijų narių skaičiai, nes nėra 
joms tinkamų vadovų, menkėja 
ir vos vos išsilaiko lietuviškoji 
spauda, mažėja skaitytojai, o 
tuo pačiu ir jai parama. Žmonės, 
kurie nebus tiesiogiai įsijungę 
į pagalbą ir darbus Lietuvai (o 
tokių vis dėlto yra galbūt kur 
kas daugiau, negu dirbančiųjų), 
v is iškai a t sk i l s nuo l ie tu
viškosios bendruomenės, nes į 
juos bus kreipiama dar mažiau 
dėmesio, negu iki šiol. 

VIII PLB seimo užmojai yra 
dideli ir gyvybiškai svarbūs 

Daina Siliūnienė ir dr. Leonidas 
Ragas Lemonte supažindina kiaušy 
tojus su American Dental Assistance 
to Lithuania tikslais. 

Nuotr. I. T. 

visai išeivijos lietuvių ben
druomenei, ne tik JAV ir Kana
doje, kur gausesni jos telkiniai, 
bet ir ki tuose kraštuose, ypač 
tuose, kur l ietuviai labiau su
tapę su gyvenamojo krašto 
ku l tūra . Tik tvirta, tautiškai 
susipratusi išeivija bus nau
dinga savo tėvų žemei ir galės 
jai veiksmingai padėti ne tik da
bart inių krizių metu, bet ir 
ateityje. 

Sup ran t an t VIII PLB seimo 
svarbą, darosi truputį nuostabu, 
kad tiek mažai kalbėta ir rašyta 
apie jo t ikslus , siekius. Net kai 
kur ie seimo dalyviai, pakviesti 
ka lbė t i s impoziumuose, iki 
paskut inės minutės nežinojo, 
kur ią dieną a r kurią valandą 
j iems paski r ta duoti savo pra
nešimą. Ka ip gali plačioji vi
suomenė domėtis seime svars
tomais klausimais ir reikalais, 
jeigu nepasirūpinama jos infor
muoti? 

Mada kal t in t i mūsų visuome
nę abejingumu ir apatija, tačiau 
šį kar tą ir seimo rengėjams — 
PLB valdybai — galime mesti 
tuos pačius kalt inimus. Metų 
meta is jau esame įsitikinę, kad 
l ietuviškoji išeivija y ra iš
judinama, j i įsijungia, užsian
gažuoja ir r imtai dirba, tik 
reikia į ją t inkamai kreiptis. 
Lietuviškoji visuomenė sve
t imuose kraš tuose nėra tik 
pilka, beformė masė, o gyvą, 
išsilavinusi ir net pasiturinti 
lietuvių tautos dalis. Ji turi būti 
respektuojama, apeliuojant į ją, 
kaip į kur ią kitą (sakykime, 
amerikietiškąją, kai mus „pri
s p a u d ž i a " r i m t a s reikalas) 
bendruomenę. Išeivijos lietu
viams dažnai nesigailima nei
giamų epitetų, o prireikus fi
n a n s i n ė s p a r a m o s , gai l ių 
maldavimų, bet kitais atvejais 
ji per dažnai ignoruojama. 

Dabar vėl grįžkime prie seimo 
darbotvarkės . Ji suskirstyta į 
ke tur ias dienas, pradedant re
gistracija i r parodų atidarymu 
jau birželio 30 d. 6:30 vai. v. 
Liepos 1 d., trečiadienį, darbas 
p radedamas 8:30 v. ryto regist
racija, oficialus atidarymas 9:30 
v. ryto, k u r bus išklausoma ati
darymo kalbų, invokacijos, gie
dami h imnai , sudaromas prezi
diumas, pr i imama darbotvarkė 
ir a t l i ekami kiti, tokiems at
vejams pr i imtini reikalai. 

Tarp 11 v. ryto ir 1:30 v. p.p. 
vyksta PLB valdybų pranešimai 
ir klausimai, kurie tęsiami ir po 
pietų per t raukos, 2:30-6 vai. v. 
Šiems pranešimams, svarsty
mams ir ki t iems klausimams 
numatoma visa diena iki 10 vai. 
vakaro. 

Liepos 2 d., ketvirtadienį, pra
dedama 9 vai . ryto prof. V. Bie
liausko paskaita „Tapatybės be
ieškant naujoje laisvėje — Lietu
voje ir išeivijoje". Tolimesnė 
seimo eigos dalis pavadinta 
„PLB praei t is , dabartis ir atei
t i s " . P raneš imus daro PLB 
st ruktūros ir funkcijų komisija, 
Švietimo komisija ir Kultūros 
komisija. Pranešimams pasibai
gus, supažindinama su naujais 
PLB valdybos kandidatais, ir jie 
patys pasisako apie savo veiklos 
planus, savo kvalifikacijas. 

Liepos 3 d., penktadienio, dar-
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(312) 586-5959 
(708) 425-7161 

RIMAS L. STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba' 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida. 

botvarkė vėl pradedama 9 vai. 
ryto v isuomeninių r e ika lų 
komisijos pranešimais bei nu
tar imais . 11-12:30 vai. numa
toma Lietuvos Respublikos mi-
nisterio pirm. G. Vagnoriaus 
kalba, o 4:15-5:15 v. po pietų 
vyksta PLB valdybos rinkimai. 
Galbūt tai kulminacinis viso 
VII PLB seimo taškas, nes nuo 
būsimosios valdybos priklausys 
ir tolimesnės lietuviškosios 
veiklos veiksmingumas išei
vijoje. Reikia tikėtis, kad pirmi
ninkas ir valdyba skirs ati
t inkamą dėmesį ir už Lietuvos 
ribų gyvenančiai tautos daliai, 
o ne t ik bus atsikreipę į Lietu
vą. 

Seimo uždarymas vyksta šeš
tadienį, liepos 4 d., pradedant 9 
vai. ryto. Dėmesio vertos ap
valaus stalo diskusijos*-, ^Lietu
va ir išeivija, Jūs ir mes, o gal 
tik mes?" Vadovauja dr. V. Bie
liauskas. 12 vai. vidudienį vyks
ta spaudos konferencija. Po toli
mesnės seimo eigos ir vakarie

nės 7 vai. v. kalba naujai išrink
tasis PLB pirmininkas, o seimas 
užbaigiamas „Vaidi lutės" tea
t ro spektakliu, P. Vaič iūno 
komedija „Patr iotai" . 

Kokį įspūdį galima susidaryti 
net iš šios šeinio darbotvarkės 
santraukos? Ji. rnažai skir iasi 
nuo daugelio suvažiavimų ar 
seimų darbotvarkių: ir veiks
minga, ir t a m t ikras la iko eik
vojimas. Reikia laukti seimo nu
tar imų, kad galėtume įver t int i 
jo pasisekimą. Jeigu t i e nu
tarimai — t ik žaMimas įprastais 
žodžiais, kurie Vėliau padedami 
į stalčius, tuomet seimas savo 
paskirt ies nebus atl ikęs. Iš šio 
se imo l a u k i a m e k o n k r e č i ų 
siūlymų, kurie.bus vykdomi ir 
dėl to padės išeivijos lietuviškai 
veiklai išvengei dar didesnio 
sustabarėjimo įs ilgainiui visiš
ko išnykimo. 

Linkime VIII Pasaulio Lietu
vių Bendruomenes seimui dar
bingos nuotaikos ir t ikrai našių 
sprendimų! 

<a 

CHICAGOS ŽINIOS 

PASISKONĖJIMAS 
CHICAGOJE 

K a i p k a s m e t , Chicagoje 
birželio 27 d. prasidėjęs vadi
namas „Taste of Chicago" — 
Pasiskonėjimas Chicagoje — 
tęsis 9 dienas Grant Parke. Čia 
daugelis miesto restoranų turi 
savo palapines , kur galima 
gaut i įva i r iaus ių valgių ir 
gėrimų! 

P A R A M A CHICAGAI 

Po stipresnių diskusijų JAV 
kongresas pagaliau birželio 18 
d. nusprendė Chicagai ir Los 
Angeles miestams skirti 1,1 bili
joną dolerių paramos tiems 
miestams po riaušių apvalyti, 
aptvarkyt i ir naujoms tarny
boms organizuoti.'-"Chicagai 
svarbi p a r a m a ir po tvynio 
išlaidoms išlyginti. 

Ontui^. KMIECIK REALT.R'. 
7922 S. Pula<4i .-ūi. 

4365 S. Archer Ave. 
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Kasdien nuo pirmadienio ik i penktadienio, 
8030 — 9:00 v. vakaro. 

Visos laidos iš VVCEV stoties 
1450 AM banga. 

Tel. 

Adresas: 511 So. Nolton Ave. 
Willow Springs, IL. 60480. 

(708) 839-2511. Tel.-FAX (708) 839-0870 
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^J-SHYATT REGENCY C'HARE 
( ^ / ( L o d g i n g and Ba ą u e t s ) 

9300 Bryn Mawr J v e . Pastaba::'l *Ą praSome i š s i k i r p t i i r janaudoti šventės metu. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

F O R S A L E 

Nebrangiai parduodami tau
tiniai rūbai, gintariniai karoliai, 
tautinės juostos, kailiai ir kara
kulinis paltas. 

Tai.: 312-523-4465 

Pašaukė mana... 

Ši knyga — tai dabartinio Popie
žiaus Jono Pauliaus II biogra
fija, kurią parašė Jo artimas 
jaunystės draugas, su kuriuo jis 
bendradarbiavo nuo 1940 iki 1978 
metų. Knyga yra išversta į 
daugelį kalbų. Iš lenkų kalbos j 
lietuvių kalba, išvertė kun. R. 
Jakutis. Knyga turi daug iliust
racijų, 352 psl., spaudė „Vilties" 
spaustuvė Vilniuje 1990 m. Kaina 
4 dol. Su periuntimu — 6 dol. Il
linois gyventojai dar prideda 32 et. 
valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 

4545 W. 63rd St. 
Chicago. IL 50629 
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BELL-BACE REALTORS 

J . BACEVIČIUS 
6529 S. Kedzia Ava., 

Chicago, IL 60529 

(312) 778-2233 
INC OME TAX — INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų [vertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agentai kalba lietuviškai 
• Nuolaida pensininkams 

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Šimaitis 

Irena Blinstrublenė 
Nuosavybių pardavimas. INCOME TAX 

5953 8. Kadzl* Ave. 
Tel. 436-7976 

FOR RENT 

Išnuomojamas 3 kamb. butas 
Union Pier, prie ežero 
liepos-rugpjūčio mėn. 

Skambinti: 616-469-1600 arba 
po 7 v.v. 708-788-3769 

Išnuomojamas 3 kamb. modernus 
butas pirmame aukšte, Marquette Pk. 
apyl. Su šiluma, oro vėsinimu; moderni 
virykla, šaldytuvas, skalbykla su 
mašinomis. Suaugusiems. Tai. 
708-361 -5594 

MISCELLANEOUS 

A V I L I M A S 
M O V I N G 

Tol . 3 7 6 - 1 8 8 2 ar 3 7 6 - 5 9 9 6 

10%—20%—30% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
sas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 Wast 95th Strat 
Tol. — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI - PAT 4ISYMA1 

Turiu ChfCigos miesto temimą Dirbu ir 
uim.esTy Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS ąUMPUTIS. 

Lietuvis, turintis patyrimą namų 
remonto ir priežiūros darbuose, 
ieško darbo. Skambinti vakare 

Tel. 312-778-7614 

Kraustymas — Movlng 
Greitas, profesionalus patarnavimas Jums 
patogiu laiku, prieinamomis kainomis. 
Draudimas garantuotas. 

Kreiptis: Vytas 
tel. 312-925-4331 nuo 8 v.r.—12 v.d. 

te l . 312-436-5219 nuo 5 v. p.p. 

DbVINTOl IS£IVU0S LfcTUVIU TAUTINIU ŠOKIU WtNTt 
B0ST- '0NT H0RIZ0N STADIONAS IR APLINKINIAI VIESSVCT.Al 

Sekmadienį, liepos 26 d. 
Nek. Pr. Marijos seserų 
vienuolyno sodyboje 
PUT N AM, Connecticut 

METINIS PIKNIKAS 
Lietuvių S u s i t i k i m o Šventė 

11:00 ŠVENTOS MIŠIOS 
Pagrindinis celebrantas ir pamokslą sakys 
kun. Virginijus Vailantas iš Lietuvos 

12:00 PIETŪS, pramogos 
3:00 Noringos stovyklautojų PROGRAMA 
4:30 Lotorijos laimėjimai 
4:45 Maldos valandėlė 

A t v y k i t e pabendraut i , pasidžiaugt i -
Pasikvieskite ir savo draugus! 

J 



Sujungtosios Dariaus Girėno, Kristijono Donelaičio ir Lituanistinės aukšt. 
mokyklos tėvų komitetas. Iš kairės pirmoj eilėj: Zigmas Mikužis ir Gintaras 
Plačas; antroj eilėj: Daiva Meilienė. Vladas Žukauskas, Audronė 
Vanagūnienė. 

PRASMINGA KELIONE 
A U R E L I J A M. B A L A S A I T I E N E 

Palengvėjus įvažiavimo for
malumams, pagaliau never
čiami keliauti per kratomis ir 
brutaliais biurokratais pagar
sėjusią Maskvą, užsienio lietu
viai masiškai keliauja į iš ver
gijos išsilaisvinusią tėvynę ir 
grįžta iš jos praturtėję įspū
dž ia i s , sust iprėję d v a s i a . 
Daugumas keliauja aplankyt i 
savo tėviškių ar susitikti su 
seniai matytais ar da r visai 
nematytais giminaičiais, bet 
taip pat kai kurie keliauja pa
dėti atsikuriančiai Lietuvai . 
Vyksta verslininkai, labdaros 
organizacijų atstovai, pedagogai 
ir kitų sričių specialistai. Tačiau 
kartais ir taip būna, kad kelionė 
į Lietuvą tur i abu t ikslus: 
aplankyti gimines ir atlikti 
uždavinį. Gegužės vidury į 
Lietuvą išvyko Stasys ir Dana 
Čipkai, kurių kelionė kaip t ik 
sujungė abu tikslus. 

Aktyvi visuomenės veikėja 
Dana Čipkienė yra Clevelando 
Balfo skyriaus valdybos narė 
kultūriniams ir socialiniams 
reikalams. Valdyba, patyrusi 
apie jos planuojamą kelionę į 
Lietuvą, jai davė raštišką įgalio
jimą su 4000 dolerių, kad juos 
perduotų Lietuvoje Balfo nuro
dytam tikslui. Minėtą sumą 
sudaro kovo 22 dieną įvykusio 
labdaros koncerto pelnas ir 
Balfo narių aukos. Koncerto 
t iks las buvo sute lkt i lėšas 
Lietuvos seneliams, našlaičiams 
ir Sibiro tremtiniams rc . i t i . 

Dana ir Stasys Čipkai apsi
stojo Vilniuje, g i m i n a i č i ų 
Nijolės ir Šarūno Kisie l ių 
kukl iame tri jų k a m b a r ė l i ų 
bute. Jame gyvena abu tėvai, 
dukra Rūta ir sūnus Raivydas. 
universiteto s tudentai . Visa 
šeima aktyviai dalyvavo sausio 
13-osios tragiškuose įvykiuose. 
Ra ivydas , ka ip m e d i c i n o s 
studentas, vežiojo sužeistuosius 
su greitąja pagalba į ligonines 

ir pats buvo lengvai sužeistas į 
koją, o Rūtos du mokslo kolegos 
buvo nužudyti . 

Svarbiausias viešnagės punk
tas buvo sus i t ik imas su Baliu 
Gajausku, Tremt in ių draugijos 
p rez iden tu . P e r d a v u s Balfo 
pinigus, Balys Gajauskas raš tu 
patvir t ino gavimą ir nurodė, 
kaip pinigai bus paskirs tyt i į 
tr is dalis: Sibiro poli t iniams 
kal iniams, senel iams ir naš
laičiams. J i s apsidžiaugė, kad tų 
pinigų dėka galės ats i imti Šve
dijos vyriausybės paskir tą vais
tų siuntą, kur ią re ikia pat iems 
savo lėšomis a ts igabent i . J i s 
p r a š ė p e r d u o t i n u o š i r d ž i ą 
padėką Clevelando l ie tuviams 
ir raš tu padėkojo Clevelando 
Balfo skyriaus pirmininkui Vin
cui Apaniui , valdybai ir kon
certo koord ina to re i Aldonai 
Stempužienei. Ta proga jis Čip-
kams aprodė buvus ius KGB 
rūmus, kur io požemiuose j i s 
pats buvo ka l inamas , o dabar 
yra jų virš ininkas. Matė svečiai 
siaubingas kankin imo kameras 
su stebėjimo langeliais duryse ir 
a n k š t a s , m a ž u t e s v i enu te s , 
kurių kažkokia medžiaga pa
dengtos s ienos nepra le idžia 
jokio garso, todėl visiška izolia
cija nuo apl inkos psichiniai 
žaloja kalinį ir gali privesti prie 
išprotėjimo. Lankės i j ie ir toje 
vietoje, k u r buvo sušaudomi 
kaliniai, ir ma tė modernią tele
fonų ir sekimo apara tūrą su 
keliomis deš imt imis mygtukų. 
Papasakojo Gajauskas ir tra
gikomišką nuotykį, kai vienas 
Amerikos l ietuvis , lankydamas 
kalėjimą, ne t ikė ta i užsi trenkė 
vienutės dur i s ir nebegalėjo jų 
at idaryt i . Kai po dviejų valan
dų jo pasigesta , buvo bandoma 
duris a t r ak in t i , bet surūdiję 
užraktai nepasidavė. Reikėjo 
šauktis šaltkalvių pagalbos. Tik 
po penkių valandų buvo svečias 
iš laisvintas. 

Balys Gajauskas yra įsitiki
nęs, kad Lietuva ekonomiškai 
a ts igaus t ik atstačius žemės 
ū k į . D i d ž i a u s i ą ū k i n i n k ų 
problemą sudaro žemės apdir
bimo padargų stoka. Rinkoje 
y ra pakankamai bulvėm sodin
t i mašinų, t raktorių ir kultiva
tor ių , bet ka inos y r a ūki
n i n k a m s nepr ie inamos , 40 
arklių jėgų traktorius kainuoja 
200,09d rublių, o bulvių sodi
nimo mašina — 2,500 rublių. 
Gajauskas tu r i viltį, kad užsie
nio lietuviai savo giminėms tuos 
padargus parūpins, naudojantis 
aukšta vakarų valiutos į rublius 
keitimo verte. 

Susitikę su Kauno Caritas 
darbuotojomis Vida Žilinskiene 
ir Genute Gaidiene, jų lydimi 
Čipkai ap lankė Prūdiškių pen-
sijoną, ku r i ame yra globojami 
seneliai ir protiniai paliegėliai, 
apie 150 asmenų. Caritas dar
buotojos teigia, kad vyriausybė 
teikia minimalinį aprūpinimą 
ir pas togę, tač iau didžiau
sia problema yra gatvės vaikų 
m a i t i n i m a s . Tam t ik s lu i 
vyriausybė neduoda lėšų. Tai 
neprižiūrimi alkoholikų ar iši
rusių šeimų vaikai. Jie mai
t inami kar ta is ir save nuskriau-
džiančių geraširdžių suaukotais 
produktais . Čipkai taip pat 
a p l a n k ė Kalvari jos senelių 
n a m u s ir stebėjo našlaičių 
namų įpusėjusią statybą. Visko 
stinga, bet verčiamasi tuo, kas 
tur ima. 

Viešnagės nuotaiką drumstė 
sovietų okupacinės armijos bu
vimas. Rusų kareivių gatvėse 
nemato. J ie gyvena miestuose, 
apsitvėrę aukštomis cementinė
mis tvoromis. Pro vienos tvoros 
plyšį Čipkai smalsiai žiūrėjo, 
kas dedasi viduje. Matė t ik 
nepaprastą šiukšlyną, sąšlavų 
krūvas . J ie »,aip pat matė inci
dentą, kai , važiuojant greitke-1 
liu, Lietuvos policininkai bandė 
sustabdyti t r i s sovietų karinius 
sunkvežimius, patikrinti jų kro
vinį. Du vairuotojai pralėkė, ne
kreipdami jokio dėmesio, bet 

trečiasis sunkvežimis buvo pri
verstas sustoti , nes lietuviai 

A N T S P A U D A S BE 
R E L I G I N I Ų ŽENKLŲ 

JAV Aukščiausias teismas pa
tvir t ino sprendimą, kad miestų 
ženk la i , a n t s p a u d o s negali 
turė t i religinių simbolių, taigi 
Chicagos priemiesčiai Rolling 
Meadovvs ir Zion t u i ' s keisti 
savo miestų ženklus ir ta i 
s u d a r y s d a u g t ū k s t a n č i ų 
išlaidų. 

policininkai sušaudė jų padan
gas. 

Po visų aplankymų buvo 
pasiūlyta nuvykti į parlamento 
sesiją, kurioje kaip t ik vyko 
karš tos diskusijos tarp Vagno
r iaus ir jo programos kritikų. 
Ses i j a i pasibaigus, Dana 
Čipkienė susitiko su Kazimiera 

Prunskiene. Dana Čipkienė j a i 
padarė priekaištus, kad ji savo 
negatyvia Landsbergio kr i t ika 
ir elgesiu daranti Lietuvai žalą 
ir kad tai sukelia išeivijos 
lietuvių nepasitenkinimą. Dana 
Čipkienė kvietė ją panaudoti jos 
talentus ir sugebėjimus, vienin
gai dirbant, Lietuvos labui, ir 
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Ir vienąkart, pavasari, 
Tu vėl atjosi drąsiai, -
O mylimas pavasari, 
Manęs jau neberasi.. 

P A D Ė K A 
A.tA. 

teisininkas 
BRONIUS ŽEMLIAUSKAS 

Tokia buvo Dievo valia, kad po ilgos ir sunkios ligos 1992 
m. balandžio 15 d. 7:34 vakare, savo namuose Spring Hill, Flo
ridoje, apsuptas savo šeimos narių, Jis užmerkė akis paskutini 
kartą. Tuščiuose paliktuose namuose, apraudodama visus 
liūdnus įvykius, noriu išreikšti gilią padėką kun. J. Kluoniui 
už Broniaus aplankymą ligoninėje, už maldas, paguodą ir 
suraminimą. Ypatingą padėką reiškiu M. ir A. Šarkams, Lee 
Sinus ir T. ir J. Nakutavičiams už kasdieninę pagalbą 
vežiojant mane į ligoninę lankyti mano sunkiai sergantį vyrą. 
Dėkoju kaimynams ir draugams, kurie vienu ar kitu būdu 
prisidėjo sumažindami mano rūpestį kritiškose dienose. 

Dėkoju už nuoširdžius atsisveikinimo žodžius laidotuvių 
koplyčioje, Floridoje, Staselei Liuberskytei-Paulionienei, 
mūsų brangiai draugei nuo pat įsikūrimo Amerikoje. Sol. Juo
zui Nakutavičiui už pravedimą giesmės Marija Marija ir 
Lietuvos himno. Dėkoju visiems Spring Hill Lietuvių klubo 
nariams ir mano brangiems draugams, atvykusiems iš St. 
Petersburgo, paskutiniam atsisveikinimui su a.a. Bronium 
ir pareikštą man užuojautą. Dėkoju Brewer Memorial Funeral 
direktoriui Floridoje už rūpestingą patarnavimą „Memorial 
Service" metu. 

Vykdant Velionio valią, kūnas buvo sudegintas ir jo 
pelenai pervežti Amžinam Poilsiui į St. Lawrence kapines 
New Haven, CT, kur buvo palaidotas balandžio 25 d. 

Dėkoju klebonui kun. A. Karaliui už palydėjimą Velionio 
palaikų į kapus ir maldas, taip pat už Mišias, kurios buvo 
aukojamos Šv. Kazimiero bažnyčioje Velionio atminimui. 
Dėkoju artimiesiems, kurie su didžiausiu širdies skausmu 
dalyvavo savo Tėvo, Senelio, Brolio, Svainio, Dėdės ir Drau
go laidotuvėse. Nuoširdi padėka visiems draugams daly
vavusiems laidotuvių Mišiose, prisiuntusiems gėles, pareišku
siems man užuojautą žodžiu, raštu ir spaudoje. Ypatingai 
dėkoju savo brangiai draugei Irutei Alantienei, negalėjusiai 
atvykti į laidotuves, bet rožių pavidalu prisiglaudusiai prie 
mano brangaus Broniaus kapo. Širdingai dėkoju už šv. Mi
šių aukas, kurios yra atnašaujamos Kalifornijoj, Floridoj ir 
Connecticut. Taip pat dėkoju už aukas, skirtas Lietuvos 
Ambasadai, įamžinant a.a. Broniaus vardą. 

Mano gili padėka Angelijai ir Jonui Jonynams, priglau
dusiems mane skaudžiausią valandą, taip pat Staselei ir An
tanui Leikams, globojusiems mane žr raminusiems per eilę 
dienų po laidotuvių. Su dideliu nuoširdumu dėkoju mieliems 
Salytei ir Vytautui Valiukams sukvietusiems visus mano 
draugus paguodos vaišėms — vakarienei. Kiek daug 
nuoširdumo ir dosnumo patyriau iš jūsų širdžių! Ačiū, ačiū 
visiems mane užjautusiems ir norėčiau baigti šią padėką 
Velionio mintimis, bet S. Paulionienės žodžiais: 

„ Viešpatie, Tu mane jautria širdimi apdovanojai, 
Dėkoju Tau už džiaugsmą ir kančias". 

Giliame liūdesyje likusi žmona Vlada, duktė Daina, 
sūnūs Gintaras ir Linas su šeimomis. 

pasisakė, kad ji meldžiasi už 
Lietuvą ir visus deputatus , kad 
jie dirbtų vieningai, tarpusavy 
susitartų ir laisvintų Lietuvą iš 
ją tebesupančių pavojų. 

Įdomu dar ir t a i , kad Čipkai 
savo viešnagę „ įamžino" vaiz
da juos tė je , n e t užf iksavę 
ke tu r ių t ū k s t a n č i ų dolerių 
Ba l iu i G a j a u s k u i į te ik imo 
ceremoniją, kad bū tų užkirstas 
gandų skleidimas, t iek daug 

nemalonumų padaręs iš Lietu
vos grįžtantiems dovanų perda
vėjams. Čipkai grįžo laimingi ir 
susižavėję Lietuvos žmonių 
patriotiška dvasia. Viešnagė 
pas gimines, susieta su Balfo 
misijos atl ikimu, jų kelionę 
padarė ne tik malonią, bet ir 
prasmingą. 

Kai daug ko yra, nedaug ko 
reikia. peg Bracken 

INTERNATIONAL 
* - — Į COM«ULTAMT8 Z***? 

Organizuojame grupines ir indivkJuaJias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 
CAROO — siunčiame oro linija 
,,ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus 

Lietuvoje per 10 darbo dienų. 

•828 South 7 t t n A v m » 223 Ketveri*, gatvė 
Hiekocy HM, NNnota 80457 

(708)430-7272 
Uetuva 

Telefone* 380-115 ir 778-382 

^ midlcind Padarai 
•^•^•^• •^r Qawinnc anri I n a n Accr»/~iohr>n Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK BRIGHTON PARK 
2567 WEST 69th STREET 4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 925-7400 O"312) 254-i470 
BRIDGEVIEVV 

8929 S. HARLEM AVE 

A.tA. 
Lionė Banys-Banevičienė 

Pranckūnaitė 

Gyveno River Grove, IL. 
Mirė 1992 m. birželio 30 d., 9 vai. ryto, sulaukusi pusės 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Krekenavoje. Amerikoje išgyveno 43 m. 
Nuliūdę liko: vyras Adomas, Lietuvoje seserys: Janina 

Juozaitienė, Bronė Kunišavoj ir daug giminių bei draugų. 
Kūnas pašarvotas trečiadienį, liepos 1 d. nuo 3 iki 9 v.v. 

Lewis laidojimo namuose, 76 W. Grand Ave., Elmvvood 
Park, IL. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, liepos 2 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėta į St. Cyprian bažnyčią, River 
Grove, IL, kurioje įvyks gedulingos šv. Mišios už velionės 
sielą. Po Mišių velionė bus palaidota St. Joseph kapinių 
mauzoliejuje, River Grove, IL. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę vyras , seserys ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. S. Lewis Funeral Home. Tel. 
708-453-1234. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 5234)440 ir (1-312) 523-9662 

4606-07 South Hennitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

4346 S. California Avenue 
Telefonas - (1-312) 523-0440 

STEPONAS C. LACK IR SUNŪS 
Laidotuvių direktoriai nuo 1916 metų praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

Kiti S. C. Lack laidotuvių namai: 
11028 Southwest Hwy. * Palos Hills 
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hills 

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

Vaizdas iŠ demonstracijų Chicagoje del rusų kariuomenės išvedimo iš Pabalti 
jo valstybių. 

Nuotr I. T. 

M! 
(708) 598-9400 

& 
LfNOER 

PETKUS IR SUNŪS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71 st Street 
Chicago, Illinois 60629 

l-(312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 60465 

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

L a i d o t u v i ų n a m a i Chicagoje ir p r i e m i e s č i u o s e . 
V i s u s l a ido tuv ių n a m u s ga l i te pas iek t i 

s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

OONALD M. PETKUS 

^ ^ ^ > mm mam m m m mm 



mie/Gintaras' 
Informacijai 
708-257-1050. 
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x Jungtinių Amerikos 
Valstybių Nepriklausomybės 
šventė — liepos 4-toji yra vi
siems privaloma. „Draugo" re
dakcija, administracija ir spaus
tuvė bus tą dieną uždarytos. 
Penktadienį, liepos 3 d., „Drau
gas" nedirbs, bet tos dienos lai
da išeis. Jei būtų svarbus 
reikalas susisiekti su „Draugo" 
redakcija ir administracija, 
reiktų pirmiau pasiskambinti ir 
susitarti. „Draugo" įstaiga 
pirmadienį, liepos 6 d., dirbs 
kaip kasdien. 

x Kun. Albinas J . Yan-
kauskas, Aušros Vartų pa
rapijos klebonas Worcestery, 
Mass., pirmą kartą atvyko į 
Chicagą ir apsistojo Marijonų 
vienuolyne. Jis nori susipažinti 
su Chicagos įdomybėmis ir daly
vauti Lietuvių Tautinių šokių 
šventėje. 

x Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejuje birželio 26 d. 
vakare buvo atidarytos dvi pa
rodos. Galerijoje istorinių žemė
lapių: „Kaip keitėsi Lietuvos 
sienos" ir antrame aukšte „Pat
riotiniai plakatai 1914—1935". 
Parodas atidarė Lietuvos gene
ralinis konsulas Vacį. Kleiza. 
Visuomeninei ypač vertėtų 
aplankyti plakatų parodą. Da
bartiniu metu tokių plakatų ne
begalėtumėme atspausdinti. Pa
rodos atidarytos kasdien 10-4 
vai. p.p., o penktadieniais iki 8 
vai. vakaro. 

x Darius Maurukas, Jūra
tės ir Algio Maurukų sūnus, 
gyvenąs Lemont, IL, šių metų 
gegužės mėn. baigė University 
of Illinois studijas, įsigydamas 
mokslų bakalauro laipsnį iš me
chaninės inžinerijos. Darius jau 
nuo gegužės mėn. dirba savo 
profesijoje Pacific Nuclear bend
rovėje. Darius reiškiasi lietuvių 
visuomenėj ir šoks Spindulio 
studentų grupėje per Tautinių 
šokiu šventę. 

x Jei lankysitės Lietuvoje, 
privati firma „NAKVYNĖ" 
galės jus pasitikti aerodrome, 
apgyvendinti privačiuose 
butuose Vilniuje, Kaune, Klai
pėdoje ir t.t. Butas su maistu ir 
kitais patarnavimais $25 asme
niui per dieną. Kreiptis: NAK
VYNĖ, L Ž Ū A . Nr. 1-19, 
Kauno raj., Lithuania, tel. 
29-61-39. 
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x Healthy Food Restau-
rant, seniausias lietuvių resto
ranas pasaulyje, kviečia Jus ap
silankyti, kai būsite Chicagoje. 
Jūsų patogumui, IX Šokių 
Šventės savaitgalio valandos: 
Pirm. Šešt. 6:30 v.r. iki 8 v.v. 
Sekm. 7 v.r. iki 8 v.v., 3236 S. 
Halsted St. Chicago (Bridge-
port'e), tel. 312-326-2724. Pri
imamos rezervacijos. Iki pasi
matymo! 
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x Naujas, NEBRANGUS, 
MAISTO siuntinys tik $49: 
mėsos gaminiai, cukrus, kava. 
aliejus, vaisiai ir kt. produktai. 
Pats populiariausias 55 SVA
RŲ siuntinys iš įvairių pro
duktų tik $85; 22 SVARAI tik 
mėsos gaminių irgi $85. Prie 
visų siuntinių galite užsakyti 
aspirino ir vitaminų. Trans-
pak, 2638 W. 69 St., Chicago, 
IL 60629, t e l 312-436-7772. 
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x Vysk. Paulius Baltakis, 
OFM, ir kun. Edmundas Put
rimas referuos simpoziume 
„Sielovada išeivijoje" liepos 4 d. 
1 vai. p.p. Jaunimo centro Čiur
lionio galerijoje. Lietuviškos 
sielovados tarybos suvažia
vimas pradedamas 10 vai. r. 
Visuomenė kviečiama dalyvau
ti. 

x Inž. Anatolijus Milūnas 
JAV prezidento G. Bush paskir
tas į Selective Service Board. Si 
taryba rūpinasi karinės prie
volės reikalais, peržiūri šau
kiamųjų bylas ir svarsto pra
šančiųjų nuo karinės prievolės 
atleidimo prašymus. A. Milūnas 
yra JAV Korėjos karo veteranas 
ir Amerikos legiono narys. 

x Lietuvos Vyčių Vidurio 
Vakarų Amerikos distrikto, 
nepaisant, kad vakar dienos 
laidoje buvo atšaukta, gegužinė 
ivyks. J i bus Stankūnų soduo
se Beverly Shores, Ind., liepos 4 
d. Prasidės 12 vai. dienos. 

x Argentinos Lietuvių cen
t r o a n s a m b l i s „ Inkaras" 
atlieka specialų koncertą liepos 
8 d., trečiadienį, Jaunimo cen
tre. Programoje — lietuviški ir 
argentinietiški tautiniai šokiai. 
Bilietai jau gaunami Vaznelių 
prekyboje. Visi yra kviečiami 
kuo gausiausiai šiam koncerte 
dalyvauti ir paremti Pietų 
Amerikos jaunimą. 

x „Vėtrungė" — tai būsi
mųjų tautinių šokių mokytojų 
ansamblis iš Klaipėdos, vado
vaujamas ilgamečio ansamblio 
meno vadovo Juozo Gudavi
čiaus. „Vėtrungė" atskrenda į 
Chicagą liepos 2 d. dalyvauti IX 
Lietuvių Tautinių šokių šven
tėje liepos 5 d. Tai pirmas Lietu
vos ansamblis, dalyvaujantis 
mūsų Tautinių šokių šventėje. 

x Akademikai skautai ren
gia šokius liepos 3 d. 8 v.v. 
Westin Hotel, 6100 River Rd., 
Rosemont, IL, pusė mylios nuo 
Hyatt Regency. Gros „Slim Jim-

Įėjimas $8. 
skambinti: 
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x „Vaidilutės" teatras vai
dins P. Vaičiūno komediją „Pat
riotai" liepos 4 d., šeštadienį, 
8 v.v. Pasaulio Lietuvių centre, 
Lemonte. Bilietai po $5 gau
nami prie įėjimo. 
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x Talman Deli sveikina at
vykusius į Tautinių Šokių 
Švente! Nuolatiniems ir nau
jiems klientams atkreipiame 
dėmesį, kad parduotuvė atdara 
liepos 4 d. nuo 9 v.r. iki 5 v. p.p., 
uždaryta liepos 5 d. Talman 
Deli, 2624 W. 69 St., Chicago, 
312-434-9766. 
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Švč. Mergeles Marijos Gimimo parapijos choras, kuris giedos per iškilmingas Mišias liepos 5 d. 
10:30 v. ryto prieš IX Tautinių šokių švente. Viduryje klebonas kun. J. Kuzinskas, jo dešinėje 
— choro dirigenas Antanas Linas. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

x American Travel Service 
praneša, kad jų įstaiga JAV 
Nepriklausomybės šventės sa
vaitgalį bus uždaryta penkta
dienį, liepos 3 d. ir šeštadienį, 
liepos 4 d. 
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PRISIMINTAS BAISUSIS 
BIRŽELIS 

Pirmajam Pasauliniam karui 
pasibaigus, pasišventusių tau
tiečių dėka, 1918 m. vasario 16 
d. Lietuva tapo vėl laisva ir 
nepriklausoma. Reikia pasaky
ti, kad per tokį trumpą laiką, tik 
per 22 laisvo gyvavimo metus, 
Lietuva klestėte klestėjo visose 
srityse. Deja, neilgai truko toks 
laisvas savo tėvynėje gyve-

x Grįžtantiems iš Lietuvos 
pr imenama, kad nesivežtų 
valgomų dalykų, ypač skilan
džio, kurį galima užuosti iš tolo, 
nes Jungtinių Amerikos Valsty
bių muitinė New Yorke ar Chi
cagoje atima ir išmeta į šiukš
lių dėžę. Negalima skriausti 
Lietuvos žmonių su maisto 
trūkumu. 

x Kęstutis K. Miklas, JAV 
LB New Yorko apygardos pir
mininkas, veiklus visuomeni
ninkas, lydimas savo giminaičio 
Boreišos lankėsi „Drauge" ir 
pasidalino apie artėjantį PLB 
seimą, kuris su apygardos dele
gatais jame dalyvaus kaip iš
rinkti atstovai. 

x Tautinių Šokių šventės 
proga š.m. liepos 4 d. 7 v.v. 
Liet. Tautiniuose namuose 
ruošiamas svečių ir ";kagiečių 
pabendravimas-vahar ienė . 
Informacijai ir stalų užsakymui 
skambinti: 70*499-2172 iki lie
pos 1 d. LTS Čikagos sky
riaus valdyba. 
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x „Kalba Vilnius". Klau 
sykite Grundig radijais 7 mo
deliai. Gradinskas, 2512 W. 47 
St., Chicago, IL, 60632, tel. 
312-376-1998. Garantuotas visų 
vokiškų aparatų taisymas. 
Pirmiausia — paskambinkit. 
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x ADAL (American Dental 
Assistance to Lithuania infor
macijos stalas veiks PLB seimo 
metu per Pasaulio lietuvių cen
tro gegužinę Lemonte, penkta
dienį, liepos 3 d. Visi, ypač at
vykę iš toliau, kviečiam; susi
pažinti su organizacijos veikla. 
Dėl informacijos skambinti dr. 
Leonidui Ragui: 706-5294955. 
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nimas. 1940 m. birželio 15 d. 
raudonasis slibinas — Sovietų 
Sąjunga įvedė savo kariuomenę 
ir tuo užgniaužė Lietuvos lais
vę ir pavergė jos žmones. 

Neilgai reikėjo laukti, tuojau 
prasidėjo areštai. Visi kalėjimai 
buvo kimšte prikimšti „liaudies 
priešų", kuriais nepasitikėjo 
okupantas. Neužteko to. Oku
pantas sugalvojo dar žiauresnį 
būdą: perkelti ramius Lietuvos 
gyventojus lėtai mirčiai į šaltąjį 
Sibirą. Todėl 1941 m. iš birelio 
13 į 14 d. naktį pasipylė sunk
vežimiai su rusų kareiviais ir, 

Kad „Draugas" iš l iktų d ienrašč iu , rė
mėjai, bendradarbia i ir skaitytojai prašo
mi paga lbos . R u o š d a m i tes tament in ius 
pal ik imus , nepamirški te „Draugo" ir j o 
leidėjų. Viename punkte maloniai prašome 
įrašyti: „I give and b e ą u e a t h the s u m of... 
to „Draugas" (arba to the Lith. Marian 
Fathers), 4545 W. 63th St., Chicago, IL 
60629". Aukos „Draugui" ir Marijonų vie
nuolijai nurašomos n u o valstybinių mokes
čių. 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road -
Tel. VI7-7747. 
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x Kaip ir anksčiau, Atlanta 

laukia Jūsų siuntinių į Lietu
vą. ATLANTA IMPORT EX-
PORT, 2719 West 71st St eet, 
Chicago, IL 60629. Tel. (312) 
434-2121. 
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x Rugpjūčio 29 d kviečiami 
visi atsilankyti į apžiūrėjimą — 
Open House — sujungtosios Da
riaus ir Girėno; Kristijono 
Donelaičio ir Lituanistinės 
aukšt. mokyklos jaunimo centro 
patalpose, 5620 S. Claremont 
Ave. Bus proga susipažinti su 
mokytojais ir administracija. 
Mokslo metai prasidės rugsėjo 
12 d. 

x „Lion Frame" galerijoje 
(sav. L. Narbutis), 3125 W. 71 
St., Chicago, vyksta Lietuvos 
dailininkų spalvotos grafikos ir 
Alvydo Pakarklio keramikos 
darbų paroda. Lankymo vai. šį 
savaitgalį: ketvd. 12-8 v.v., 
penktd. 10-6 v.v., šeštd. 9-4 v. 
p.p. Tel. 312-778-6322. 
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x BAdNO'SONWACKER 
restoranas, per dr. Petrą Ki
sielių, parėmė IX Tautnių Šo
kių Šventę 600 dolerių suma. 
Lėšų telkimo komisija nuošir
džiai dėkoja už auką. 
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x IX Išeivijos Lietuvių Tau
tinių Šokių Šventės leidinį 
galima įsigyti Gifts Int'l-Vaz
nelių parduotuvėje ir Seklyčioje. 
Leidinys bus taip pat plati
namas Pasaulio Lietuvių centro 
gegužinėje, penktadienį, liepos 
mėn. 3 d. Leidinio kaina: $5.00 
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x Gifts Int'l, Vaznelių par
duotuvė, bus atidaryta penkta
dienį, liepos mėn. 3 d. ir šeš
tadienį, liepos mėn. 4 d., nuo 10 
vai. ryto iki 4 vai. p.p. Parduo
tuvėje galima įsigyti Tautinių 
Šokių Šventės visų renginių 
bilietus bei leidinį. 
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lietuvių komunistų padedami, 
gaudė žmones, grūdo į sunk
vežimius, vežė į geležinkelio 
stotį, kur grūdo į gyvulinius va
gonus, porą dienų palaikę, iš
vežė į „plačiąją tėvynę" badui, 
šalčiui ir mirčiai... Tai buvo pra
džia lietuvių tautos genocido, 
kuris tęsėsi 50 metų. Mažai 
rasi šeimų, kurios nebūtų 
nukentėjusios nuo komunizmo. 
Todėl nė vienas iš mūsų ne
galime pamiršti to Baisiojo 
birželio ir visos mūsų lietuvių 
tautos genocido. 

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Chicagos skyrius surengė šį 
liūdną Baisiojo birželio įvykių 
minėjimą birželio 14 d., sekma
dienį. Minėjimas pradėtas 10 v. 
ryto vėliavų pakėlimu ŠvČ. M. 
Marijos Gimimo bažnyčios aikš
tėje. Ceremonijas atliko Vytau
to Didžiojo šaulių rinktinė, va
dovaujant J. Gurevičiui. Daly
vavo ir kitų kuopų šauliai ir 
šaulės. Amerikos himną prave
dė S. S. Rudokai. 10:30 vai. ryto 
vėliavų paradas, kurį sudarė 
Vy tau to Didžiojo šaul ių 
rinktinės, Gen. T. Daukanto, 
„Klaipėdos" kuopos, „Ramo

vės" Chicagos skyriaus ir R.L.B-
Marąuette Parko apylinkės, 
žygiavo pamaldoms į bažnčią. 

įžygiuojant į bažnyčią, choras, 
vadovaujamas muziko Antano 
Lino ir jo padėjėjo K. Skaisgirio, 
galingai užgiedojo „Dievas 
mūsų prieglauda ir stiprybė"... 
Trispalvę gyvų gėlių pintinę 
visoms genocido aukoms pa
gerbti prie altoriaus atnešė 
sesutės Renata ir Irena Kvan-
taitės, tautiniais rūbais pasipuo
šusios. Šv. Mišių auką nešė D. 
Tričienė ir A. Repšienė. Šv. Mi
šias atnašavo ir pamokslą 
pasakė kan. Vaclovas Zaka
rauskas, kuris priminė žiaurius 
birželio mėnesio pirmuosius 
trėmimus, ištremtųjų liūdną 
likimą šaltajame Sibire, 
kenčiant badą, šaltį ir tėvynės 
ilgesį. Nedaug jų išliko gyvų. 
Daugumo kaulai išbarstyti 
Sibiro taigose. Ir dabar te
beieškomi mirusiųjų kaulai ir 
pargabenami į gimtąjį kraštą. 
Pamaldos baigtos Lietuvos him
nu. Po pamaldų ta pati gėlių 
pintinė buvo padėta prie kry
žiaus, esančio lauke prie bažny
čios. Cia trumpą žodį tarė sk. 
pirm. dr. V. Dargis. Pamaldos 
vyko ir kitose bažnyčiose. 

Po pamaldų visi rinkosi į pa
rapijos salę, kur buvo tęsiama 
oficialioji minėjimo dalis. Įnešus 
vėliavas, minėjimą atidarė sk. 
vicepirmininkė Evelyna Ože-
lienė. Bet kokiu būdu mirę iš
vežtieji ir visos lietuvių tautos 
genocido aukos buvo pagerbtos 
minutės atsistojimu ir trumpa 
malda. Po to buvo žurnalisto 
Vytauto Kasniūno paskaita. Jis 
pradėjo šiais žodžiais: „Mes visi 
turime šventą pareigą, lyg prie
saiką tėvų žemei, išsaugoti tau
tos atmintį — žygdarbius ir 
gedulą. Tai šauksmas iš pilia
kalniuose užkastų gyvų istorijos 
lapų, su ryto aušra pasklidusių 
tėviškės laukuose ir ten, kur dar 
plaka lietuviška širdis". 

Prelegentas savo paskaitoje 
palietė Birželio 14, kaipo geno
cido pradžią, per kurią 40,000 
nekaltų žmonių buvo išvežta į 
Sibirą, birželio 22 d. prasidėjusį 
karą, raudonųjų ir rudųjų oku
pacijas. Priminė apie trijų 
patriotų gydytojų Panevėžyje 
Žemgulio, Mačiulio ir Gudonio 
tragediją, kurie dvi dienas be 
poilsio gydė rusų kareivius, 

x Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejus yra dėkingas Ve
ronikai Petrulienei už dovano
jimą muziejaus bibliotekos 
rankraščių skyriui garsaus 
lietuvių bibliografo Aleksandro 
Ružancovo archyvo. 

x „Su viltimi į ateitį", moks
leivių metraš t i s 1991-1992 
mokslo metams, Kr. Donelaičio 
lituanistinės mokyklos leidinys, 
pasiekė redakciją. Spaudai 
gerai paruošė Regina Kučienė, 
nuotraukos Jono Tamulaičio. 
Metraštis prirašytas daugiau
siai mokinių. Iliustruotas direk
toriaus, visų mokytojų ir baigu
sių mokyklą nuotraukomis. 
Metraštis turi 136 psl. ir vir
šelius. 

x Šokių šventės Informaci
jos komiteto anglų kalba pir
mininkės Silvios Kučėnaitės-Fo-
ti ir jos talkininkų pastangų 
dėka šokių šventę nemokamai 
reklamuoja „Conde Nast Tra-
veler". Savo liepos mėn. laidoje 
„Scene" skyrelyje aprašo Lietu
vos dabartinę laisvę ir kad 
laikas šokti. Aprašoma ir šokių 
šventė. Žinutės atspausdinimu 
taip pat rūpinosi viena žurnalo 
darbuotoja — Audrey Razgaitis. 
Chicago žurnalo liepos mėn. 
numeryje „Prime Time" skyriu
je įdėta tik viena žinutė po šokių 
skiltim — Lietuvių Tautinių 
šokių šventė. „Conde Nast Tra-
veler" taip pat įdėjo šokėjų mar
gumyno nuotrauką. 

x Rūta Sušinskienė yra vy
riausia Pasaulio Lietuvių centro 
gegužinės rengėja. Ji svečius 
priims, pavaišins ir aprodys 
PLC dar jo nemačiusiems. 
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x Pasaulio lietuvių centro 

gegužinė Lemonte bus penkta
dienį liepos 3 d. nuo 12:30 vai. 
iki vėlaus vakaro. Gera proga 
susitikti draugus ir pažįstamus 
atvykstančius . IX Tautinių 
Šokių Šventę. 
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vėliau nuvesti į rūsį ir žiauriau
siai nužudyti... Paskaitininkas 
labai įdomiai priminė, kad buvę 
tremtiniai, sugrįžęę j tėvynę, ši
lumos nerado. Buvę partiečiai, 
nusegę nuo atlapo raudoną 
žvaigždę ir įsidėję į kišenę, pasi
darė „patriotais" ir iki šios 
dienos tebeskriaudžia buvusius 
tremtinius. Vienas tik Balfas 
žinojo Tremtinių adresus. 
Priminė ir apie Rusijos kariuo
menės stovėjimą Lietuvoje. 

Labai gražiai atsiliepė apie 
Altą, kuris atliko milžiniškus 
darbus nuo pačios okupacijos 
pradžios. Priminė, kad Altas la
bai reikalingas ir dabar, nes yra 
daug darbų, kuriuos reikia 
at l ikt i . Prelegentas savo 
paskaitą baigė iš pereitų metų 
Birželio 14 minėjimo Lietuvoje 
ištrauka iš Rašytojų žurnalo: „... 
Mūsų gedulo, ir mūsų vilties ir 
mūsų tikėjimo diena nėra vien 
birželio 14-ji. Ji tęsėsi bolševik
mečio ir nacių metais. Tamsūs 
debesys slenka iš Varšuvos ir 
Maskvos, nesimato Pabaltijui ir 
Washingtono aušros... Kol dar 
galima, atlikim šventą pareigą, 
išsaugokim tautos atmintį. Tam 
mums ir reikia Birželio 14-sios 
minėjimų". 

Publika, kurios buvo pilna 
salė, atsistojimu ir plojimu pa
gerbė prelegentą už tokį gražų 
mūsų tautos genocido perda
vimą. 

Algimantas Barniškis, svečias 
iš Lietuvos, atliko meninę 
programą, paskaitydamas iš 
tremtinių prisiminimų ir padai
nuodamas tremtinių ir parti
zanų tėvynės ilgesiu persunktas 
dainas. Programa baigta 
visiems sugiedant Lietuva 
brangi. 

Porogramos pravedėja Evely
na Oželienė padėkojo visiems, 
prisidėjusiem prie šio minėjimo, 
ir pakvietė visus pasivaišinti 
sumuštiniais, pyragaičiais ir 
kavute. Tuo ir buvo minėjimas 
baigtas. Padėka moterims ir 
mergaitėms tautiniais rūbais. 
Minėjimą, kuris taip gražiai 
pavyko, ruošė tik trys Altos 
valdybos narės: sekretorė ir dvi 
vicepirmininkės. Padėka Baltic 
Bakery — Ankų šeimai už duo
ną ir pyragus, vaišių ruošėjoms 
ir salės sutvarkymu pasirūpi
nusiems S. Rudokienei, V. Sake-
vičiūtei ir S. Rudokui. 

Ant. Repšienė 

PASIŽYMI MATEMATIKOJ 

Daina Paulikaitė, Lemonto 
Maironio 6 skyriaus mokinė, 
šįmet ypatingai pasižymėjo ma
tematikos konkursuose: Illino-
jaus (Illinois Math League) ir 
JAV valstybiniuose (National 
Math League). Buvo laikomi 
keli egzaminai ir už teisingai iš
spręstus uždavinius buvo laimi
mi taškai. Laimėtos vietos buvo 
paskirtos pagal kiek surinkta 
taškų. 

Illinois valstybės konkurse 
dalyvavo 6 skyr. mokiniai iš 495 
mokyklų. Daina laimėjo trečią 
vietą — ją pralenkė du moki
niai. JAV valstybiniame 
konkurse pirmas tris vietas 
užėmė trylika mokinių. Daina 
laimėjo ketvirtą vietą drauge su 
18 kitų, kiekvienas surink
damas po 27 taškus iš 30. 

Sveikiname Dainą ir toliau 
linkime sėkmės! Kor. 

AERODROMAS ĮSTRIGO 
SENATE 

Calumet aerodromo statybos 
reikalas negavo reikiamos para
mos. Illinois senate nesusidarė 
reikiama dauguma balsų ir to 
klausimo sprendimas tapo ati
dėtas. Atstovų rūmai yra pasi
sakę už Calumet aerodromą. 

Laimėjusi matematikos premija. Iš kairės: gabiųjų programos koordinatorė 
Carol Adams, Daina Paulikaitė ir jos matematikos mokytoja Carol Guinand. 

Advokatas jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. (1-312) 776-8700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
šeštad 9 v.r. iki 1 vai. d. 


